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 .الدرس األول: واجبنا نحو القرآن الكريم

 :واحدة من اآلتية ليست من واجبات المسلم نحو القرآن الكريم -1

 تقبيله قبل كل قراءة (د  العمل به  (ج   لتالوته اإلنصات (ب  تعلم أحكام التجويد  (أ

على واجب من واجبات المسلم  د(صعيقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة ؛ اقرأ وا)يدل قوله صلى اهلل عليه وسلم:  -2
  :تجاه القرآن الكريم، هو

 لتالوته االستماع (د  تدبر آياته والعمل به  (ج      تعظيمه والتأدب معه  (ب        حفظه  (أ

 :ليست من مظاهر تعظيم المسلم للمصحف الشريف اآلتيةواحدة من  -3

 هًرا      ب( ان ال يلمسه اال طا   أن يحافظ عليه من التلف (أ

 د( أن ال يضع فوقه شيئاً    تدبر آياته والعمل به      (ج

 :حكم إذا تعلم المسلم شيًئا من القرآن الكريم وأن يعلمه لغيره هو -4

 واجب (د    ُسّنة (ج   مباح  (ب    مستحب (أ

  :من الوسائل التي تعين على قراءة القرآن الكريم -5

    له االشتغال بما يلهي عن االستماععدم  (ب    التأني عند قراءته (أ

 أن يتعلم أحكام تجويد القرآن الكريم وأن يتلقى قراءته مشافهة عن متقن له (د    تكرار تالوة اآليات (ج

 .الدرس الثاني: توجيهات قرآنية من سورة لقمان

قامة الصالةأمر لقمان ابنه بإقامة ال -6   :ُتعد من التوجيهات صالة، وا 

 الدعوية  (د   االجتماعية (ج    األخالقية (ب    ةاإليماني (أ

  :ليست من وصايا لقمان البنه اآلتيةواحدة من  -7

 ذم التكبر (د  الصبر  (ج   الصدقة على الفقراء (ب    صالةإقامة ال (أ

 :أول توجيه وّ جه فيه لقمان ابنه هو -8

 التحذير من الشرك  (د   صالةإقامة ال (ج    الصبر (ب   إلى الوالدين اإلحسان (أ 

  :العبادة التي لها منزلة عظيمة بين العبادات هي -9

 الصيام (د    الزكاة (ج   الحج  (ب    صالةال (أ
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 هلل؟ قال:" أن تجعل  اهللأي الذنب أعظم عند : "اآلية من آيات سورة لقمان التي تؤكد معنى الحديث النبوي اآلتي -11
 :هي "ّندًا وهو خلقك

 َواَل ُتَصعِّْر َخدََّك ِللنَّاِس َواَل َتْمِش ِفي اأْلَْرِض َمَرًحا ِإنَّ اللََّه اَل ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر( )تعالى أ( قال 

ْذ َقاَل ُلْقَماُن اِلْبِنِه َوُهَو َيِعُظُه َيا ُبَنيَّ اَل ُتْشِرْك ِباللَِّه ِإنَّ الشِّْرَك َلُظْلٌم َعِظي)ب( قال تعالى   ( مٌ َواِ 

ِني  َحِميٌد(َوَلَقْد آتَْيَنا ُلْقَماَن اْلِحْكَمَة َأِن اْشُكْر ِللَِّه َوَمن َيْشُكْر َفِإنََّما َيْشُكُر ِلَنْفِسِه َوَمن َكَفَر َفِإنَّ )ج( قال تعالى  ََ   اللََّه 

 َواتَِّبْع َسِبيَل()د( قال تعالى 

 .الدرس الثالث: تنظيم األولويات

 : والواردة عن النبي صلى اهلل عليه وسلم هي اآلتية لألعمالالترتيب الصحيح  -11

 ورسوله  باهلل اإليمانالحج المبرور ثم الجهاد ثم  (أ 

 ورسوله ثم الجهاد ثم الحج المبرور  باهلل اإليمان (ب

 ورسوله ثم الحج المبرور  باهلل اإليمانثم  اهللالجهاد في سبيل  (ج

 ورسوله ثم الجهاد  باهلل اإليمانالحج المبرور ثم  (د

  :وفق األولوياتيعتبر تقديم الفرائض على النوافل والنوافل على المباحات من اعتبارات تنظيم  -12

 الوقت  (د    النتيجة (ج   الحاجة  (ب    األهمية (أ

  :فقو  األولوياتعلى سائر المعارف من اعتبارات تنظيم  اإليمانيعتبر تقديم تعلم التوحيد وفهم أركان  -13

 الوقت  (د    النتيجة (ج   الحاجة  (ب    األهمية (أ

 :من األمثلة على اعتبار ُيّعد أساسًا لغيره -14

 على سائر المعارف  اإليمانتعلم التوحيد وفهم أركان  (أ 

 العلم أعلى رتبة من نوافل العبادة (ب

 دُّ مهمة ولكنها َير مستعجلة الظهر قبل خروج وقتها أولى من زيارة المريض والتي ُتعَ  صالةأداء  (ج

 قراءة جزء من القرآن بتدبر وخشوع أولى من قراءة خمسة أجزاء دون تدبر أو خشوع (د
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تشير  (ة أو مرتين بشكل شديد وبشكل مرهقممارسة الرياضة باستمرار ولو لوقت قصير أفضل من ممارستها لمر ) -15
 :هي األولوياتالعبارة إلى إحدى اعتبارات تنظيم 

 القدرة (د   النتيجة  (ج    الحاجة (ب    األهمية (أ 

 االدرس الرابع: السنة النبوية ومكانته

 :اآلية التي تشير إلى وجوب األخذ بالسنة النبوية وأن السنةُ ّحجة شرعية هي -16

 َوَما آَتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفانَتُهوا()أ( قال تعالى 

 ( ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي ُيوَحى(3)َوَما َيْنِطُق َعِن اْلَهَوى )تعالى ب( قال 

َل ِإَلْيِهْم َوَلَعلَُّهْم َيَتَفكَُّروَن( )ج( قال تعالى   َوَأنَزْلَنا ِإَلْيَك الذِّْكَر ِلتَُبيَِّن ِللنَّاِس َما ُنزِّ

 ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة( )د( قال تعالى 

 ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة( هو : )نبوي الذي يؤكد الحكم الشرعي الموجود في قوله تعالى: الحديث ال -17

 أ( قوله صلى اهلل عليه وسلم "..... وكونوا عباد اهلل اخوانا، المسلم اخو المسلم".

 ب( قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي" 

 سلم: "تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب اهلل وسنة نبيه" ج( قال صلى اهلل عليه و 

 د( قوله صلى اهلل عليه وسلم: " كل سالمى من الناس عليه صدقة" 

مر األهلية، يدل على عالقة السنة النبوية بالقرآن الكريم من حيث ث الشريف الذي نهى عن أكل لحم اُلحُ الحدي -18
 :أنها

 . ب( مؤكدة لما جاء في القرآن الكريم    اء في القرآن الكريم.أ( ُمبّينة لما ج

 .د( مستقلة بأحكام وتوجيهات لم ترد في القرآن الكريم    ج( ُمفصلة لما جاء في القرآن الكريم .

  :هذا تعريف()رد عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة وَ  هي ما-19

 السيرة النبوية (د   السنة النبوية (ج   مات الساعة( عالب   اآلخرباليوم  اإليمان (أ

 :ن السنة النبوية مبينة ومفصلة ما جاء في القرآن الكريماألمثلة على أمن  -21
 وكونوا عباد اهلل اخوانا()أ( قول النبي صلى اهلل عليه وسلم 

 " ب( قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي
 التي تحرم الجمع في الزواج بين المرأة وعمتها األحاديثج( 
 .األهليةالتي تحرم أكل لحم الحمر  األحاديث (د
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 .الساعة عالماتالدرس الخامس: 

 : ــالتي تدل على قرب يوم القيامة ب واألحداثّسمى القرآن الكريم الظواهر  -21

 الدالئل (د   مات ( العالج    األشراط (ب    األمارات (أ

 : من عالمات الساعة الصغرى التي وقعت زمن النبي صلى اهلل عليه وسلم -22

 انشقاق القمر (د   األمانةتضييع  (ج   زل ( كثرة الزالب  التطاول في البنيان  (أ 

  :ُيقصد بها األمانةتضييع -23

 د( انتشار الغيبة   أهلها لغير األمور ج( إسناد ضياع العلم  ب(    أ( انتشار الكذب

 الساعة الكبرى التي ال تُقبل التوبة بعدها: عالماتمن  -24

نزول ( د  ظهور يأجوج ومأجوج  (ج   طلوع الشمس من مغربها (ب  الخسوف  (أ
 عيسى عليه السالم

 الذي يقتل الدجال هو : -25

 ج من اليمننار تخر  (د  عيسى عليه السالم  (ج    الدخان (ب  يأجوج ومأجوج (أ

 .الدرس السادس: أحداث اليوم اآلخر

 فيها اإلنسان على أعماله( هذا تعريف: اهللاالعتقاد الجازم بوجود حياة أخرى أبدية بعد الموت يحاسب ) -26

 القرآن الكريم (د  السنة النبوية  (ج   الساعة عالمات (ب   اآلخرباليوم  اإليمان (أ

وِر َفَصِعَق َمن ِفي السََّماَواِت َوَمن ِفي اأْلَْرِض ِإالَّ َمن َشاَء اللَُّه( على حدث من َوُنِفَخ ) :يشير قوله تعالى -27 ِفي الصُّ
 أحداث اليوم اآلخر هو:

 الشفاعة الكبرى (د   الشفاعة الصغرى (ج  النفخة الثانية  (ب   األولىالنفخة  (أ

ِلَك َحْشٌر َعَلْيَنا َيِسيٌر( على حدث من أحداث اليوم  َيْوَم َتَشقَُّق اأْلَْرُض َعْنُهمْ ) :يشير قوله تعالى -28  هو: آلخراِسرَاًعا ذََٰ

 الحشر (د  العرض والحساب  (ج  النفخة الثانية  (ب دخول الجنة أو النار  (أ

 :(هذا تعريف)جسر منصوب فوق جهنم وحوله ظلمة دائمة  -29

 الحساب (د   الصراط  (ج    الجنة (ب   الحوض (أ
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 شقاق السماء وتناثر النجوم والكواكب وتفتت األرض يحدث بعد:ان -30

 العرض (د   الحشر  (ج   النفخة الثانية (ب   األولىالنفخة  (أ

 أفعال الخير صدقة. (حديث)الدرس السابع: 

 راوي حديث أفعال الخير صدقة من الصحابة هو: -31

    رضي اهلل عنهابن مسعود  (ب    رضي اهلل عنهابن عباس  (أ
 عبدالرحمن بن صخر رضي اهلل عنه(د     رضي اهلل عنهسهل بن سعد  (ج

 إلى قبيلة : رضي اهلل عنهينتهي نسب الصحابي أبو هريرة  -32

 ّشمر (د    قريش (ج    دوس (ب   الدواسر  (أ

 سنة : رضي اهلل عنهأسلم الصحابي أبو هريرة - 33

 ه8 (د     ه7 (ج   ه 6 (ب    ه 5 (أ

 الصحابي أبو هريرة في:توفي  -34

 الكوفة (د    الطائف (ج  المدينة المنورة  (ب   مكة المكرمة (أ 

 :(مى من الناس عليه صدقةسالكل )الواردة في حديث النبي صلى اهلل عليه وسلم:  (مىالسُ )معنى كلمة  -35

 مجموعة الناس (د   اإلنسانأعضاء  (ج   اإلنسانمفاصل  (ب   اإلنسانحواس  (أ

 .الجمعة صالةس الثامن: الدر

 الجمعة للصبي: صالةحكم  -36

 بدعة (د     ال تصح لعدم إدراكه  (ج  تصح وتحتسب له تطوعا  (ب    باطلة ألنه َير بالغ  (أ

 الظهر والذي يبدأ من: صالةالجمعة هو وقت  صالةوقت  -37

 فقألاشمس في ارتفاع ال (د       َروب الشمس (ج   زوال الشمس (ب     شروق الشمس (أ

 الجمعة: صالةمن آداب  اآلتيةواحدة من -38

 دخول الوقت (د   وجود مجموعة من الناس (ج    التطّيب (ب   اإلقامة (أ
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صلى اهلل عليه وسلم "من مس الحصى فقد لغا "، يشير الحديث الشريف إلى إحدى سنن وآداب  اهللقال رسول  -39
 الجمعة هي: صالة

 التبكير في الذهاب إلى المسجد (ب   ن الثياب االَتسال ولبس أحس (أ

 أال يغلق طرق المرور أمام المساجد (د     اإلنصات للخطيب (ج

 حكم تخطي رقاب المصلين هو: -41

 واجب (د    مباح (ج   حرام  (ب   مكروه  (أ

 .الدرس التاسع: مقاصد الشريعة

 الترتيب الصحيح لمصالح الناس حسب األولوية هو: -41

 فظ الدين، حفظ العقل، حفظ النفس، حفظ النسل والعرض، حفظ المال.ح (أ

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

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

 حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ النسل والعرض. (د

 أهم المصالح الخمس التي يجب المحافظة عليها هي حفظ : -42

 الدين (د    النسل والعرض (ج    العقل (ب   النفس  (أ

نَس ِإالَّ ِلَيْعُبُدوِن( على حفظ :) :يدل قوله تعالى- 43  َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإلِْ

 الدين (د   النسل والعرض  (ج   العقل  (ب   النفس  (أ

 مما يأتي ليست من الوسائل التي شرعها اإلسالم لحفظ العقل: واحدة -45

 النهي عن التقليد األعمى (ب    الحث على طلب العلم  (أ

 تحريم إيذاء النفس اإلنسانية (د    تحريم شرب الخمر والمخدرات (ج

 ُتعتبر مشروعية الزواج من ضروريات حفظ: -46

 لدينا (د    النسل  (ج    العقل (ب   النفس  (أ
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 .اإلنسانفي  اإلنسانالدرس العاشر: حقوق 

 واحدة من اآلتية ليست من ميزات حقوق اإلنسان : -47

 اإلنسانيةللفطرة  مالئمة (د   ثابتة ال تتغير (ج     تتغير أحيانًا  (ب       تعالى اهللمن عند  (أ

هذا  (، وألزمت اآلخرين باحترامها والسعي لتحقيقهاالمصالح والمّيزات التي أثبتتها الشريعة اإلسالمية لإلنسان) -48
 تعريف:

 العلمي االعجاز(د     القيم( ج   اإلنسانحقوق  (ب  مقاصد الشريعة  (أ

 في التعلم، ُيعد من الحقوق: اإلنسانحق  -49

 السياسية(د    االجتماعية(ج  والفكرية  االعتقادية (ب   الشخصية  (أ

 ، حق :اإلسالمفي  ساناإلنمن الحقوق الشخصية  -51

 المساواة.(د   واالنتخابالترشح (ج   العمل (ب   التعلم  (أ

 ليست من الحقوق السياسية: اآلتيةواحدة من  -51

    واالنتخابالترشح  (ب     تولي المناصب العامة (أ

 ممارسة العمل السياسي (د    الرأي والفكر  (ج

 في التملك يعد من الحقوق: اإلنسانحق  -52

 السياسية (د    االعتقادية (ج    اإلجتماعية (ب   الشخصية  (أ

 (1)الدرس الحادي عشر: القيم التربوية في السيرة النبوية 

مع  قاتهوعال، وينطلق منها في سلوكه واألحداث األشياءالمعايير التي ُيِصدر الشخص بناء عليها أحكامه على ) -53
 تعريف: هذا (اآلخرين

 القيم المهارية(د   القيم (ج  والسلوكية  األخالقيةالقيم  (ب   نيةاإليماالقيم  (أ

 قيمه من: اإلنسانيستمد  -54

 جميع ما ذكر صحيح (د   االجتماعية عالقاته(ج  أعرافه  (ب    دينه  (أ

 عريف:هذا ت (بربه اإلنسانالتي تنظم عالقة  اإليمانالمستمدة من حقائق  واألحكامالقيم التي تتعلق بالمعايير ) -55

 القيم المهارية(د   القيم (ج  والسلوكية  الخالفيةالقيم  (ب   اإليمانيةالقيم  (أ
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لى التفاعل على نحٍ و يجعله قاًدرا ع باآلخرين عالقتهوتحدد  اإلنسانالقيم التي تتعلق بالمعايير التي توجه سلوك ) -56
 هذا تعريف: (والتوافق معهم

 القيم المهارية(د   القيم (ج  والسلوكية  الخالفيةم القي (ب   اإليمانيةالقيم  (أ

 :اإليمانيةعلى القيم  األمثلةمن  اآلتيةواحدة من  -57

 الرفق بالحيوان(د  بالزراعة  االهتمام(ج   األمانة (ب   واإلحسانتعالى  باهللالثقة  (أ

 :اإليمانيةليست من أسس القيم  اآلتيةواحدة من  -58

 التقوى (د    اإلحسان (ج   خالصاإل (ب    الحوار  (أ

 (2)الدرس الثاني عشر: القيم التربوية في السيرة النبوية 

مع  ، والتي تساعده على تسهيل سبل حياته والتكّيفاإلنسانالمكتسبة لدى  واإلمكاناتالقيم التي تتعلق بالقدرات ) -59
 تعريف: هذا (مجتمعه

 القيم المهارية(د  القيم (ج  السلوكية و  األخالقيةالقيم  (ب    اإليمانيةالقيم  (أ

 هذا تعريف: (الهدف المطلوب إلنجازمحاولة التأثير في الناس وتوجيههم ) -61

 مع الناس اإليجابيةبناء العالقات (د  القيم (ج  الحوار  (ب    القيادة  (أ

 هي: اآلخرينمع  اإليجابيةقات العاللبناء  الالزمةالكفايات  -61

 أ+ب (د    تعلم المهارات (ج   حسن التعامل معهم (ب   ومنطلقاتهم اآلخرينفهم  (أ

"اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك  يدل قول النبي صلى اهلل عليه وسلم : -62
 وحياتك قبل موتك" على مهارة: قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك،

 إدارة الوقت (د   الحوار (ج   اآلخرينمع  اإليجابيةبناء العالقات  (ب   القيادة (أ

 اللذان أرسلهما النبي صلى اهلل عليه وسلم قاضيان على اليمن هما: الصحابيان -63

 مارضي اهلل عنهزيد بن ثابت وزيد بن حارثة ا (ب     مارضي اهلل عنهسعد بن معاذ وسعد بن عباده ا (أ

 همارضي اهلل عنشعري ومعاذ بن جبل ألاأبو موسى  (د     مارضي اهلل عنهرت وشرحبيل بن حسنة األاخباب بن  (ج
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الصحابي الذي طلب منه النبي صلى اهلل عليه وسلم أن يتعلم السريانية كي يترجم للنبي صلى اهلل عليه وسلم ما  -64
 يأتيه من كتب بهذه اللغة:

 رضي اهلل عنهحسان بن ثابت  (ب     رضي اهلل عنهزيد بن ثابت  (أ
 رضي اهلل عنهمصعب بن عمير  (د    رضي اهلل عنهرت ألابن  خباب (ج

 .سورة آل عمران األمة منالدرس الثالث عشر: من عوامل قوة 

 واحدة من اآلتية ليست من موضوعات سورة آل عمران: -65

 وصدق القرآن الكريم اهللإثبات وحدانية  (ب     اإلسالمالثبات على  (أ
 الحديث عن َزوة تبوك وبعض أحداثها (د  تحذير من كيدهم رد شبهات َير المسلمين وال (ج

 :األمةليست من عوامل قوة  اآلتيةواحدة من  -66

 والوحدة اإلسالمب االعتصام (ب   اإلسالموالثبات على دين  واالستقامة اهللتقوى  (أ

 والتوسط االعتدال (د     الدعوة إلى الخير  (ج

 ين األوس والخزرج هو:اليهودي الذي حاول زرع الفتنة ب -67

 د( قيس بن الملّوح   شاس بن زهير (ج  شأس بن قيس  (ب  قيس بن جميل  (أ

 واحدة مما يأتي ليست من آثار الدعوة إلى الخير: -68

   الفاضلة  اإلسالمانتشار قيم  (ب             يصبح المجتمع آمنا أ( من الفساد 

 عن الطريقً   األذىماطة إ (د         بين أفرادها األخوةتزداد  (ج

 حكم األمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو: -69

 سّنة ُ (د   مباح  (ج   واجب  (ب    مستحب (أ

 .الدرس الرابع عشر: وثيقة المدينة المنورة

 :ملد هجرة النبي صلى اهلل عليه وسليست من الفئات التي كانت تشكل مجتمع المدينة المنورة عن اآلتيةواحدة من  -71

 عرب َير مسلمين (د  اليهود  (ج    األنصار (ب  النصارى  (أ

ين رسول اهلل بين المؤمن( محمد النبي)هذا كتاب من "جاء في وثيقة النبي صلى اهلل عليه وسلم ألهل المدينة:  -71
 يدل النص على: "والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن اتبعهم........ إنهم أمة واحدة من دون الناس

 مبادئ وثيقة المدينة المنورة (ب   إعالن األمة الواحدة المستقلة  (أ

 تحديد واجبات أفراد المجتمع (د   توضيح حقوق أفراد المجتمع  (ج
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 تهدف الوثيقة النبوية إلى: -72

 مع المسلمين ما داموا محربين اإلنفاق (ب      منع الظالم من ظلمه حتى إن كان ابن أحدهم  (أ

 خوف لجميع أفراد المجتمع بالالعيش  (د    اإلسالمجتمع من جماعات مبعثرة إلى أمة واحدة هي أمة تحويل الم (ج

 من أشكال التكافل االجتماعي الذي أقرته وثيقة المدينة المنورة: -73

 المواطنة (د اإلنفاق مع المسلمين أثناء القتال  (ج التعاون في حمايتها من أي عدو  (ب  فداء األسرى  (أ

 .لدرس الخامس عشر: البناء الحضاري اإلسالميا

 هذا تعريف: (منجزات األمة المادية والمعنوية في مجاالت الحياة جميعها) -74

 الحضارة اإلسالمية (د  القيادة  (ج   مقاصد الشريعة (ب  حقوق اإلنسان  (أ

 واحدة ما يأتي من أشكال الجانب المعنوي للحضارة: -75

 االتصاالت (د  المواصالت  (ج  القوانين والتراث واآلداب  (ب  العمارة والبناء  (أ

 واحدة ما يأتي من أشكال الجانب المادي للحضارة: -76

 األفكار (د     القيم  (ج  القوانين والتراث واآلداب  (ب  العمارة والبناء  (أ

 استمدت الحضارة اإلسالمية أسس بنائها من: -77

 جميع ما ذكر صحيح (د       الخبرات البشرية المكتسبة (ج النبوية  السنة (ب   القرآن الكريم (أ

 من خصائص الحضارة اإلسالمية: -78

 اإلفادة من الخبرات والعلوم البشرية (د  المرونة واالنفتاح  (ج   حقائق اإليمان (ب   العلم  (أ

 واحدة مما يأتي ليست من خصائص الحضارة اإلسالمية: -79

 الخبرات والعلوم البشرية المكتسبة (د  المرونة واالنفتاح  (ج    اإلنسانية والعالمية (ب      زنوالتوا الوسطية(أ

 .الدرس السادس عشر: االنتماء

 هذا تعريف: (هو أرض لها حدود، يعيش عليها مجموعة من الناس، يحكمهم نظام سياسي ممثل في حكومة -81

 العولمة (د   اإلسالميةرة الحضا (ج    اإلسالمية األمة (ب   الوطن  (أ

 واحدة مما يأتي ليست من مقومات الوطن : -81

 النظام (د   الشعب  (ج   الدين  (ب    األرض (أ
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 سالمياإل، واللغة العربية ، والتاريخ  اإلسالميمجموعة من الناس يجمعهم إطار فكري وثقافي واحد ، يشمل الدين ) -82
 مفهوم:، هذا (المشتركة ،والمصالح

 العولمة (د   اإلسالميةالحضارة  (ج   اإلسالمية األمة (ب   الوطن  (أ

 م:هفي إسعاد االخرين وتقديم العون ل هيعد من الحاجات اإلجتماعية لالنسان يعبر عن رغبت -83

 العلم د(   االنتماء  ج(   األمة االسالمية ب(   الوطن  أ(

 للوطن:ا صور االنتماء هواحدة مما يأتي ال يتحقق في -84

 االلتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم حياة الناس أ(

 اهالمحافظة على المؤسسات والعمل على تطوير  ( ب

 واالخالص له في وقت الشدة والرخاء عنهالدفاع  ج(

 ر التفرقة والطائفيةهعدم نبذ مظا د(
 .الدرس السابع عشر: آداب المستفتي والمفتي

 ه وسلم: "ال ُيَصلَِّينَّ أَحٌد الَعْصَر إالَّ في بني ُقَريظة" وكان ذلك في غزوة:قال الرسول صلى اهلل علي -85

 األحزاب (د     أحد (ج   ُحنين  (ب     بدر (أ

 ل العلم واالختصاص:هبيان الحكم الشرعي في مسألة من المسائل من قبل أ -86

 الفتوى د(   االستفتاء ج(    المفتي ب(   المستفتي  أ(

قال صلى ما فهما وأوالدهقول النبي صلى اهلل عليه وسلم للمرأتين عندما سألتا عن جواز االنفاق على زوجي يؤكد -87
 ا أجران أجر القرابة وأجر الصدقة( على مشروعية:هنعم ل)وسلم  عليهاهلل 

 الفتوى د(  واجبات المرأة  ج(    الزكاة ب(   الصدقة  أ(

 :واحدة مما يلي تبين أطراف الفتوى -88

 عنهالمستفتى -هالمفتى ب-المفتي-المستفتي ب(    عنهالمستفتى -المفتي -الفتوى-المستفتي أ(

 المفتى-المفتي-المستفتي -هالمفتى ب د(   االستفتاء -المفتي -عنهالمستفتى -المستفتي ج(

 :ـاشمية دائرة مستقلة لالفتاء لهأنشأت المملكة االردنية ال -89

 النظر والبحث في المسائل الخاصة بالحكومة ب(   ل العامة النظر والبحث في المسائ أ(
 ب(أ + ) د(     م النصوص الشرعيةهف ج(
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 ية:هواحدة ال تعد من المجامع الفق -91

 يي التابع لرابطة العالم االسالمهالمجمع الفق (ي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون االسالمي         بهالمجمع الفق أ(

 مجمع البحوث االسالمية د(                          اإلسالمي بيت الملكية للفكر مؤسسة آل ال ج(

 الحكم الشرعي لعمل المستفتي بمقتضى الفتوى التي صدرت عن المفتي: -91

 واجب د(   مكروه  ج(   سنة مؤكدة  ب(   مباح  أ(

 .الدرس الثامن عشر: اآلثار السلبية لألحاديث الموضوعة

 وسلم: عليهإلى رسول اهلل صلى اهلل  الذي ينسب كذباو القول ه -92

 الحديث المرفوع د(   الحديث الموضوع ج(  الحديث المقطوع  ب(   الحديث الموقوف أ(

 حكم رواية الحديث الموضوع: -93

 حرام د(   مكروه  ج(  سنة مؤكدة  ب(    بواج أ(

 ا رواية الحديث الموضوع:هحالة واحدة يصح في -94

ي أ(  م من فعل المعاصي والمحرماتهيبهتر  ب(   ب الناس في فعل الطاعات تَر

 ار العداء لالسالمهاظ د(    التحذير من الحديث الموضوع ج(

 واحدة مما يأتي ال تعد سببا من أسباب الوضع:  -95

 بيهالتعصب المذ ب(   ا أصل في الدينهانتشار عبادات ليس ل أ(

يب  د(     العداء لالسالم  ج(  م من المعاصيهيبهالناس في فعل الطاعات وتر تَر

 المصنوع في معرفة الحديث الموضوع(:)مؤلف كتاب  -96

   علي القاري  ب(    ب رضي اهلل عنهعلي بن أبي طال أ(

 دعلي بن داو  د(     علي بن مالك  ج(

 (:هفقرأ يس غفرل ما يوم الجمعةهأو أحد همن زار قبر والدي)من اآلثار السلبية في الحديث الموضوع  -97

 مهتكفير الصحابة وذم ب(   م هصورة الصحابة والطعن في هتشوي أ(

 انتشار البدع بين المسلمين د(     الوقوع في الشرك  ج(
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 (:هبحجر لنفع هلو أحسن أحدكم ظن)السلبية في الحديث الموضوع  من اآلثار -98

 مهوذم تكفير الصحابة ب(   م هصورة الصحابة والطعن في هتشوي أ(

 انتشار الوداع بين المسلمين د(     الوقوع في الشرك ج(

 ا:هعلي القاري األحاديث الموضوعة لتحذير الناس من هكتابا جمع في -99

 تذكرة الموضوعات ب(   الموضوعات من األحاديث المرفوعات  أ(

 ضوعالمصنوع في معرفة الحديث المو  د(  الآللئ المصنوعة في األحاديث الموضوعة  ج(

 بخطر الذنو (حديثالدرس التاسع عشر: )

 و:هإياكم ومحقرات الذنوب( )راوي الحديث الشريف  -111

 عنهعبد اهلل بن مسعود رضي اهلل  ب(     عنهريرة رضي اهلل هأبو  أ(

 عنهل بن سعد بن مالك رضي اهلل هس د(    عنهمصعب بن عمير رضي اهلل  ج(

 ل بن سعد في:هتوفي س -111

 ـه 10 -في مكة المكرمة ب(     ـه 011 -نة المنورةفي المدي أ(

 ـه 011 -في مكة المكرمة د(     ـه 10 -في المدينة المنورة ج(

 و:همحقرات( )المعنى المقصود بكلمة  -112

 الكبائر ب(      بجميع أنواع الذنو  أ(

 النسانا اهصغائر الذنوب التي ال يبالي ب د(    دا وعيد شديهالذنوب التي اقترن ب ج(

 واحدة مما يأتي ال تعد من الصغائر: -113

 الخصومة أكثر من ثالثة أيام ب(     مجالسة رفقاء السوء أ(

 .ترك رد السالم على الناس د(       القتل ج(

  :وهفي الدنيا وال وعيدا في االخرة كل ذنب ال يوجب حدا  -114

 ت المحرما د(   المعاصي  ج(    الكبائر ب(   الصغائر  أ(

 :هكل ذنب اقترن بالعذاب والوعيد الشديد لصاحب -115

 أهالمعاصي بأنواع د(   د حدو  عليهذنوب ال يترتب  ج(  الكبائر  ب(  الصغائر  أ(
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 ا:هواحدة مما يأتي ال تعد من أسباب ضعف اإليمان التي يبدأ ب -116

 رك رد السالمت د(   جر القرآن الكريمه ج(  الغفلة عن الصالة  ب(   بقسوة القل أ(

 .الدرس العشرون: التحذير من التكفير

 من األدلة على تحريم تكفير المسلم في القرآن الكريم: -117

 ْسَت ُمْؤِمًنا(لسَّاَلَم لَ اَيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َضَرْبُتْم ِفي َسِبيِل اللَِّه َفَتَبيَُّنوا واََل تَُقوُلوا ِلَمْن َأْلَقٰى ِإَلْيُكُم ) :أ( قال تعالى

ْثًما مُِّبي) :ب( قال تعالى  ا( نً َوالَِّذيَن ُيْؤُذوَن اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت ِبَغْيِر َما اْكَتَسُبوا َفَقِد اْحَتَمُلوا ُبْهتَاًنا َواِ 

 ْصِبُحوا َعَلٰى َما َفَعْلُتْم َناِدِميَن( ن ُتِصيُبوا َقْوًما ِبَجَهاَلٍة َفتُ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍإ َفَتَبيَُّنوا أَ ) :ج( قال تعالى

 الَِّذيَن آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهم ِبِذْكِر اللَِّه َأاَل ِبِذْكِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب( ) :د( قال تعالى

، واهلل ال يؤمن، قيل من يا رسول اهلل قال الذي ال يأمن جاره واهلل ال يؤمن، واهلل ال يؤمن"يؤكد الحديث الشريف  -118
 على: "هبوائق

 عليهالحكم بالكفر  ب(     نفي اإليمان عمن يؤذي جاره  أ(

 جميع ما ذكر د(     االساءة إلى الجار ال تتفق مع كمال اإليمان  ج(

 ج الدعوة:ها منعليهواحدة مما يأتي ال تعد من األسس التي يقوم  -119

 تقبل الرأي االخر د(  ي أحسنهالمجادلة بالتي  ج(  الموعظة الحسنة  ب(   الحكمة أ(

 ضيق األفق واتباع أراء االخرين بال تمحيص من آثار: -111

 تكفير المسلم ب(    ل بأحكام الشريعة االسالميةهالج أ(

 الخوض في نوايا الناس د(      بيهالتعصب الفكري والمذ ج(

يف إحدى ما يبين الحديث الشر هأحد هيا كافر فقد باء ب هاذا قال الرجل ألخي"وسلم  عليهاهلل صلى اهلل قال رسول  -111
 أخطار التكفير:

 اخراج المسلم من دائرة االسالم ب(    بي هالتعصب الفكري والمذ أ(
 تمزيق وحدة المجتمع د(    هج االسالم وأحكامهمخالفة من ج(

 رة التكفير:همن وسائل التغلب على ظاواحدة مما يأتي ال تعد  -112

 تعاون المؤسسات في نشر مبادئ االسالم ب(     تقبل الرأي االخر أ(

 م الصحيح لألدلة الشرعيةهعدم الف د(      بنبذ التعص ج(
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 .الدرس الحادي والعشرون: العنف المجتمعي

 خرين:سلوك عدواني يصدر من فرد أو جماعة ويلحق الضرر بالنفس أو اال -113

 التأثر السلبي باالخرين د(  الظلم  ج(  العنف المجتمعي  ب(    التكفير أ(

 واحدة مما يأتي تعد عنف مادي: -114

 زاء باالخرينهاالست د(   تحقير االخرين ج(   ضرب االخرين ب(   شتم االخرين أ(

ي من أسباب العنف المجتمعي الت "يدهو  هالمسلم من سلم الناس من لسان"وسلم  عليهقال رسول اهلل صلى اهلل  -115
 ا الحديث الشريف:هيحذر من

 ضعف الوازع الديني ب(    الشعور بالظلم  أ(

 عدم تحقيق العدالة االجتماعية د(    التأثر السلبي باالخرين ج(

لى الرفق عإن اهلل رفيق يحب الرفق ويعطي "وسلم  عليها قول النبي صلى اهلل عليهمن أسباب العنف التي يدل  -116
 :"ما ال يعطي على العنف وما ال يعطي على ما سواه

 التأثر السلبي باالخرين ب(    األمن من العقوبة  أ(

 ضعف الوازع الديني د(     الشعور بالظلم ج(

يؤكد  "م من يعبد اهلل وحدههأرجو أن يخرج اهلل من أصالب"من الطائف  هبعد عودت عليهقال رسول اهلل صلى اهلل  -117
 الحديث الشريف على إحدى أساليب حماية المجتمع من العنف:

 تقدير المبدعين ب(   التثقيف والتوعية والرفق  أ(

 تحقيق العدالة االجتماعية د(    بتوفير فرص عمل للشبا ج(

 واحدة مما يأتي ال تعد من أساليب حماية المجتمع من العنف: -118

 المبدعينتقدير  ب(   التثقيف والتوعية والرفق أ(

 األمن من العقوبة د(    بتوفير فرص عمل للشبا ج(

 ما يلي: هبذا سبهشعور االنسان باإلحباط وضعف الثقة بالنفس يؤدي إلى العنف لتفريغ حالة الضغط النفسي و  -119

 الشعور بالظلم ب(    ضعف الوازع الديني  أ(

 لنفسيةاالضطرابات اإلنفعالية وا د(   التأثر السلبي باالخرين ج(
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 .الدرس الثاني والعشرون: قصة ابني آدم. من سورة المائدة

 وردت قصة ابني آدم في سورة: -121

 سورة النساء د(  سورة المائدة  ج(    سورة آل عمران ب(  سورة التوبة  أ(

ْثِمَك(:)تعالى:  هالمقصود بكلمة تبوأ في قول -121  ِإنِّي ُأِريُد َأن َتُبوَء ِبِإْثِمي َواِ 

 هجثة أخي د(    ترجع ج(   هالعبد إلى رب هما يتقرب ب ب(   هزينت ل أ(

 َقاَل ِإنََّما َيتََقبَُّل اللَُّه ِمَن اْلُمتَِّقيَن(:) :تعالى هالقيمة المستفادة من قول -122

 الخوف من اهلل تعالى ب(   االخالص أساس قبول األعمال  أ(

 لعدوان بالعدوانعدم مقابلة ا د(     حرمة النفس البشرية  ج(

 :هالعدوان بعدوان مثل عليهالسبب في عدم مقابلة األخ المعتدى  -123

 فظاعة اثم جريمة القتل ب(    الخوف من اهلل تعالى  أ(

 اق النفس البشريةهحرمة إز  د(   التقوى أساس قبول األعمال  ج(

 َأِخيِه(  لَ َقت ۥُسهُ َنف ۥَفَطوََّعت َلهُ ) :تعالى هفي قول هنفس هالمقصود بكلمة فطوعت ل -124

 يستر د(    ترجع ج(     جثة ب(   زينت  أ(

 َكْيَف ُيَواِري َسْوَءَة َأِخيِه() :تعالى هفي قول هالمقصود بكلمة سوءة أخي -125

 ترجع د(     جثة ج(    يحفر  ب(    يستر أ(

 :هعلى قتل أخي حينما أقدم هاآلية الكريمة التي تصور نفسية األخ القاتل وقسوة قلب -126

َبا ُقْرَباًنا َفتُُقبَِّل ِمْن َأَحِدِهَما َوَلْم ُيتََقبَّْل مِ )أ( قال تعالى:   َن اآْلَخِر َقاَل أَلَْقُتَلنََّك(َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ اْبَنْي آَدَم ِباْلَحقِّ ِإْذ َقرَّ

ْثِمَك فَ )ب( قال تعالى:  ِلَك َجَزاُء الظَّاِلِميَن(ِإنِّي ُأِريُد َأن تَُبوَء ِبِإْثِمي َواِ   َتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر َوذَٰ

ِسِرينَ ِمَن ٱل َبحَ َفَأص ۥَأِخيِه َفَقَتَلهُ  لَ َقت ۥُسهُ َنف ۥَفَطوََّعت َلهُ )ج( قال تعالى:   (خَٰ

َذا اْلُغَراِب َفُأَواِريَ )د( قال تعالى:   يَن( َسْوَءَة َأِخي َفَأْصَبَح ِمَن النَّاِدمِ  َقاَل َيا َوْيَلَتا َأَعَجْزُت َأْن َأُكوَن ِمْثَل هَٰ

 
 

 

 



 الدكتور: معاذ تيسير عياصرة                                     المكثف النهائي                ة                                           التربية اإلسالمي
 

 

 الدرس الثالث والعشرون: اهتمام األردن بالقضايا اإلسالمية.

 ي:ه هود بهالمنظمة التي كانت وراء إصدار قرار باعتبار المسجد األقصى مكانا للي -127

 اليونسكو د(  مجلس األمن  ج( عصبة األمم المتحدة  ب(   يئة األمم المتحدةه أ(

 ا في القدس الشريف:هاشمية باعادة إعمار هواحد من المساجد االتية لم تقم المملكة األردنية ال -128

 المسجد المرواني د(   يميهالحرم االبرا ج(   المسجد األقصى ب(   قبة الصخرة  أ(

 اشمي األول في:هتم االعمار ال -129

  0195 شريف الحسين بن علي عامال ب(     0198 الشريف الحسين بن علي عام أ(

  0161 الملك الحسين بن طالل د(     0151 الملك الحسين بن طالل عام ج(

 د:هاشمي الثالث في عهتم االعمار ال -131

  0116 الملك الحسين بن طالل عام ب(     0161 الملك الحسين بن طالل عام أ(

  0161 ين بن طالل عامالملك الحس د(     0111 الملك الحسين بن طالل عام ج(

 مت النيران منبر صالح الدين االيوبي كامالً عام:هالت -131

  0161 د(    0161 ج(    0111 ب(    9117 أ(

 تم اعادة منبر صالح الدين االيوبي في: -132

 0111 الملك الحسين بن طالل ب(    0161 الملك الحسين بن طالل عام أ(

 الشريف الحسين بن علي د(   لحسين الملك عبد اهلل الثاني ابن ا ج(

 يزه في األردن إلى المسجد األقصى عام:هنقل منبر صالح الدين االيوبي بعد تج -133

  0161 د(    0161 ج(    0111 ب(    9117 أ(

 ا األردن البراز الصورة الحقيقية لالسالم:هواحدة مما يأتي ال تعد من األمور التي اتبع -134

 اشميةهيئة الخيرية الهانشاء ال ب(   ل البيت الملكية للفكر االسالميانشاء مؤسسة آ أ(

 خطابات جاللة الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين د(      رسالة عمان  ج(

 



 الدكتور: معاذ تيسير عياصرة                                     المكثف النهائي                ة                                           التربية اإلسالمي
 

 دف الرئيسي الصدار رسالة عمان:هال -135

 يم َير السليمة عن االسالمهتصحيح المفا ب(    التعريف بالشريعة االسالمية  أ(

 التعريف بأحوال المسلمين في أنحاء العالم د(   م رؤيا حضارية لحقيقة االسالم تقدي ج(

 ا:هدافهاشمية لتحقيق أهيئة الخيرية الهواحدة مما يأتي تعد وسيلة من وسائل ال -136

 اشميةهيئة الخيرية الهال ب(  مؤسسة آل البيت الملكية للفكر االسالمي  أ(

 خطابات جاللة الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين د(    ينالمفوضية السامية لشؤون الالجئ ج(

 ق المرأة وواجباتها في اإلسالم.الدرس الرابع والعشرون: حقو

 واحدة مما يأتي ال تعد من الحقوق المشتركة بين الرجل والمرأة: -137

 حق العمل د(  حق اختيار الزوج  ج(   حق التعلم  ب(     حق الميراث أ(

سلم( على و  عليهن رسول اهلل صلى اهلل هاجتمعن في يوم كذا في مكان كذا فاجتمعن فأتا)حديث الشريف يؤكد ال -138
 إحدى حقوق المرأة:

 حق النفقة د(  حق التعاون في بناء األسرة  ج(  حق العمل  ب(   حق التعلم  أ(

 م:ها في أمور دينهابة يسألونا كبار الصحهمن المسلمات النابغات في مختلف العلوم والتي كان يلجأ إلي -139

 اعنهأم سلمة رضي اهلل  ب(   اعنهأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي اهلل  أ(

 اعنهالخنساء رضي اهلل  د(     اعنهعائشة رضي اهلل  ج(

دى الحقوق العامة آلية إلى إحَوِللنَِّساِء َنِصيٌب مِّمَّا اْكَتَسْبَن( تشير ا َتَسُبوالِّلرَِّجاِل َنِصيٌب مِّمَّا اكْ ) :قال تعالى -141
 للمرأة:

 حق التعاون في بناء األسرة وترتبية األبناء ب(     حق التعلم  أ(

 حق العمل والتملك والتصرف في المال د(     حق الميراث ج(

 :ـأقر االسالم للمرأة حق العمل والتجارة وفق الضوابط الشرعية ل -141

 ألن األسرة نواة المجتمع ب(    و حق للرجل هحق لألنثى كما  هألن أ(

 لتشارك في نمو المجتمع واستقراره د(   ألن األم تتحمل نصيباً  كبيرا من تربية األبناء ج(
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 ا:هالحكم الشرعي ألخذ األب أو الزوج من أموال الزوجة من غير رضا -142

 مباح ألن العالقة بين الرجل والمرأة عالقة تكامل أ(

 الرجل والمرأة ال عالقة تصارع وتنافس حرام ألن العالقة بين (ب

 مباح ألن األسرة نواة المجتمع ج(

 حرام ألن للمرأة ذمة مالية مستقلة د(

وق يشير الحديث الشريف إلى إحدى حق "هكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيت"وسلم  عليهقال رسول اهلل صلى اهلل  -143
 المرأة:

 حق العمل والتملك د(  حق التعلم  ج(  يراثحق الم ب(   حق التعاون في بناء األسرة أ(

 واحدة مما يأتي ال تعد من الواجبات الدينية للمرأة في االسالم: -144

 االلتزام باللباس الشرعي ب(  طاعة الزوج في َير معصية اهلل  أ(

 اجتناب االختالط المحرم د(    ار الزينة هعدم اظ ج(

 من حقوق الزوج على المرأة: -145

 هحق احسان الظن ب د(   حق الميراث ج(   حق النفقة  ب(    رهلمحق ا أ(

 .الدرس الخامس والعشرون: أحكام العدة

 يترتب على المرأة عند وقوع الطالق أو الفسخ أو وفاة الزوج حكما شرعيا هو:  -146

 العدة د(   الحضانة  ج(   ر هالم ب(    النفقة أ(

 المطلقة بعد الدخول:الحكم الشرعي للعدة على المرأة  -147

 مكروه د(   مباح ج(     واجب ب(   سنة مؤكدة  أ(

ْم َعَلْيِهنَّ ِمْن ِعدٍَّة َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمَناِت ُثمَّ َطلَّْقُتُموُهنَّ ِمن َقْبِل َأن َتَمسُّوُهنَّ َفَما َلكُ )قال تعالى:  -148
 :تؤكد اآلية الكريمة علىَمتُِّعوُهنَّ َوَسرُِّحوُهنَّ َسرَاًحا َجِمياًل( َتْعَتدُّوَنَها فَ 

 تجب العدة على المرأة المطلقة بعد الدخول أ(

 ا بعد الدخولها وبين زوجهتجب العدة على المرأة التي فسخ عقد الزواج بين (ب

 اها زوجعنهتجب العدة على المرأة المتوفى  ج(

 قبل الدخولال عدة للمرأة المطلقة  د(
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 جب مراعاتها: تبين اآلية إحدى أحكام العدة التي ي َواَل َتْعِزُموا ُعْقَدَة النَِّكاِح َحتَّىَٰ َيْبُلَغ اْلِكتَاُب َأَجَلُه()قال تعالى:  -149

 يجب على المرأة تجنب الزينة في عدة الوفاة ( ب   اهيجب على المرأة الحداد عند وفاة زوج أ(

 راً اها نها الخروج من بيتها زوجعنهيباح للمرأة المتوفى  د(    ة المعتدةيحرم خطبة المرأ ج(

 ذوات الحيض( المطلقة/فسخ العقد بعد الدخول:) مقدار عدة المرأة -151

 اهال عدة ل ب(    ر قمرية وعشرة أيام.هأربعة أش أ(

 ثالثة قروء. د(    ر قمرية. هثالثة أش ج(

 لمحيض( مطلقة/فسخ عقد بعد الدخول:يئست من ا)مقدار عدة المرأة  -151

 اهال عدة ل ب(   ر قمرية وعشرة أيام هأربعة أش أ(

 ثالثة قروء د(    ر قمرية هثالثة أش ج(

 و:ها هامتناع المرأة عن الزينة بعد وفاة زوج -152

 ب(أ + ) د(  التفريق  ج(   دالحدا ب(   العدة  أ(

 .قالالدرس السادس والعشرون: الط

 من غير سبب موجب للطالق: هالشرعي لطالق الرجل لزوجت الحكم -153

 مكروه د(    بواج ج(    حرام ب(  مباح  أ(

 واساءة استعمال حق الطالق يسمى: هظلم الرجل زوجت -154

 طالق تعسفي د(   طالق بائن بينونة صغرى ج(  طالق رجعي  ب(   الخلع أ(

 ا أثناء العدة:هطلقة المدخول بالم هالطالق الذي يستطيع الرجل اعادة زوجت -155

 د( طالق تعسفي  ج( طالق بائنا بينونة كبرى  ب( طالق بائنا بينونة صغرى      أ( طالق 

ِلَك ِإْن َأرَاُدوا ِإْصاَلًحا( هو: )نوع الطالق في اآلية الكريمة  -156  َوُبُعوَلُتُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِِّهنَّ ِفي ذََٰ

 د( طالق تعسفي  ج( طالق بائنا بينونة كبرى  نونة صغرى ب( طالق بائنا بي    أ( طالق 

ن توفي في فترة العدة  -157  و:هالطالق الذي يرث كل من الزوجين االخر وا 

 د( طالق تعسفي  ج( طالق بائنا بينونة كبرى   ب( طالق بائنا بينونة صغرى   أ( طالق 
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 ة كبرى:عدد الطلقات المسموحة للزوج في الطالق البائن بينون -158

 يهال تنت د(    يهتنت ج(   ال تنقص ب(    تنقص أ(

مراعاتها  لتي بجب( إلى إحدى األداب اَواَل َتنَسُوا اْلَفْضَل َبْيَنُكْم ِإنَّ اللََّه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصيرٌ ) تشير اآلية الكريمة -159
 بعد الطالق

 رعاية االطفال ب(     الستر  أ(

 عدم افشاء األسرار الزوجية د(    كاملة أداء النفقة والحقوق ج(

 (االفتداءالدرس السابع والعشرون: الخلع )

 ا:هالزوجة إلى زوج همقابل عوض مالي تدفع همفارقة الزوج زوجت -161

  طالق بائن بينونة صغرى د(    الخلع ج(  طالق رجعي  ب(  الطالق  أ(

الحكم  "نةالج ا رائحةعليهمن غير بأس فحرام  ا طالقاهأيما امرأة سألت زوج"وسلم  عليهقال رسول اهلل صلى اهلل  -161
 الشرعي لطلب المرأة الطالق من غير سبب:

 حرام د(   بمستح ج(    مباح ب(    مكروه أ(

 :هالحكم الشرعي للخلع إذا كانت الزوجة ال تستطيع مع الزوج وكانت شديدة الكره ل -162

 حرام د(   بمستح ج(    مباح ب(    مكروه أ(

لى اهلل ، قالت نعم قال رسول اهلل صهحديقت عليهأتردين "وسلم المرأة ثابت بن قيس  عليهقول النبي صلى اهلل  -163
 يؤكد على: "ا تطليقةهوسلم أقبل الحديقة وطلق عليه

 بمباح طلب التفريق بين الزوجين بسبب العيو  أ(

 اق والنزاعمباح طلب التفريق بين الزوجين بسبب الشق (ب

 امهمباح طلب التفريق بين الزوجين اذا استحال االصالح بين ج(

 ها وخافت اال تؤدي حقوقهت المرأة زوجهمباح التفريق بين الزوجين اذا كر  د(

 اذا وقع الخلع بين الزوجين فان: -164

 مهنفقة األطفال واجبة على أبي ب(   لألم حضانة األطفال  أ(

 بالحضانة عن االم والنفقة عن األتسقط  د(     ب(أ + ) ج(
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 اء الحياة الزوجية دون تقصير من الرجل:ها بانهفي حال رغبت هأخذ الزوج الفداء من زوجت -165

 مباح د(   مكروه  ج(    بواج ب(    حرام  أ(

 .الدرس الثامن والعشرون: التفريق بين الزوجين بحكم القاضي

 و: هسبب الشقاق والنزاع الول مرة نوع الطالق بالتفريق بين الزوجين ب -166

 د( بائن بينونة كبرى  ج( بائن بينونة صغرى   ب( فسخا للعقد    أ( طالقا رجعيا 

 واحدة مما يأتي ال تعد فسخا للعقد :  -167

 جرهالتفريق بسبب الغيبة والحبس وال ب(    بالتفريق بسبب العيو  أ(

 ق بسبب عدم قدرة الزوج على االنفاقالتفري د(   التفريق بسبب الشقاق والنزاع  ج(

 واحدة مما يأتي ال تعد من شروط الحكمين: -168

 رجلين د(  موسرين  ج(  قادرين على االصالح  ب(   عدلين  أ(

 ا من الزوجة فان الحكمين يقرران:هاذا تعذر االصالح بين الزوجين بسبب الشقاق والنزاع وكانت االساءة كل -169
 وجين طالقا بائناأ( التفريق بين الز 

 للزوج هر وتوابعهتدفع الزوجة عوض مالي في حدود الم (ب
 ما لالخرهر بين المرأة والرجل حسب اساءة كل منهيقسم الم ج(
 هر وتوابعهتفريقا بائنا مع أخذ الزوج عوض مالي في حدود الم يفرق بين الزوجيند( 

بعد الدخول( علما أن الزوج كان قد طلقها طلقتين قبل ذلك )التفريق الناتج بسبب عدم قدرة الزوج على اإلنفاق  -171
 هو:

 فسخ (د   بائن بينونة كبرى (ج   بائن بينونة صغرى  (ب  رجعي  (أ

 ق بسبب عدم النفقة رجعًيا، فللزوج مراجعة زوجته في أثناء العدة، وُيحكم بصحة الرجعة :ال إذا وقع الط -171

 ع نفقة ثالثة أشهر مما تراكم لها عليهب( يدف   أ( يرجعها خالل فترة العدة 

 د( جميع ما ذكر صحيح   ج( يقدم كفيال بنفقتها المستقبلية 

 .الدرس التاسع والعشرون: الجهاد في اإلسالم

 األصل في العالقات الدولية مع الدول: -172

 جميع ما ذكر د(  السلم  ج(     المعاهدات ب(     الحرب أ(
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 بالجيش وأنشأ دارا للجند في زمن:  ادهمسؤولية الج وكلت -173

 عنهعمر بن الخطاب رضي اهلل  ب(   عنهأبو بكر الصديق رضي اهلل  أ(

 عنهعلي بن أبي طالب رضي اهلل  د(   عنهعثمان بن عفان رضي اهلل  ج(

ثَّاَقْلُتْم ِإَلى َل َلُكُم انِفُروا ِفي َسِبيِل اللَِّه اَيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َما َلُكْم ِإَذا ِقي) :اد في اآلية الكريمةهالحكم الشرعي للج -174
 اأْلَْرِض(

 اد على الدولة عند انعدام وسائل الصلحهواجب الج أ(
 اد اذا أعلن الحاكم المسلم النفير العامهواجب الج (ب
 اد اذا اعتدى عدو على بلد من بالد المسلمينهواجب الج ج(
 اهمعركة وعدم الفرار مناد على كل من حضر الهواجب الج د(

نَّ اللََّه اَل ُيِحبُّ إِ  َقاِتُلوَنُكْم َواَل َتْعَتُدواَوَقاِتُلوا ِفي َسِبيِل اللَِّه الَِّذيَن يُ ) :اد في اآلية الكريمةهالحكم الشرعي للج -175
 اْلُمْعَتِديَن(

 اد على الدولة عند انعدام وسائل الصلحهواجب الج أ(

 ن الحاكم المسلم النفير العاماد اذا أعلهواجب الج (ب

 اد اذا اعتدى عدو على بلد من بالد المسلمينهواجب الج ج(

 اهاد على كل من حضر المعركة وعدم الفرار منهواجب الج د(

 اد:هو أعلى أنواع الجهواحد مما يلي  -176

 وىها عن الهاد النفس وصدهج ب(   هاد الشيطان وعدم االنصياع الى وساوسهج أ(

 اد باعانة المقاتلينهالج د(   النفس والخروج للقاء العدو  ادهج ج(

 اد بالمال:هواحدة مما يأتي ال تعد من أنواع الج -177

 إقامة مراكز صحية ب(   إقامة المصانع الحربية أ(

 يز الجيوشهالطلب من المواطنين التبرع إذا لم تكفي موارد الدولة في تج د(   مداواة الجرحى ج(

 ا:هقال "ج المشركين فان جبريل معكها"وسلم  عليهبي صلى اهلل قول الن -178
 اد بالرأي والكلمةهلمعاذ بن جبل يوم بني قريظة وتؤكد على الج أ(
 اد بالرأي والكلمةهلزيد بن ثابت يوم بني قريظة وتؤكد على الج ( ب
 اد بالرأي والكلمةهلثابت بن قيس يوم بني قريظة وتؤكد على الج ج(
 اد بالرأي والكلمةهثابت يوم بني قريظة وتؤكد على الج لحسان بن د(
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 من سورة التوبةتعالى  هللا: الثقة بنصر الثالثونالدرس 

ِلُكْم َخْيٌر لَّ  َأنُفِسُكْم ِفي َسِبيِل اللَّهِ انِفُروا ِخَفاًفا َوِثَقااًل َوَجاِهُدوا ِبَأْمَواِلُكْم وَ ) :قال تعالى -179 وردت  (ُمونَ ُكْم ِإن ُكنُتْم َتْعلَ ذََٰ
 ذه اآلية في:ه

 مدنية -سورة المائدة ب(    مكية  -سورة التوبة أ(

 مكية -سورة المائدة د(    مدنية  -سورة التوبة ج(

 اثَّاَقْلُتْم ِإَلى َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم انِفُروا ِفي َسِبيِل اللَّهِ )تعالى:  قولهاثاقلتم( في )المقصود بكلمة  -181
 اأْلَْرِض(

 اعليهعلى أي حال كنتم  د(   تباطأتم وتقاعستم ج(  طمأنينة  ب(   داهاخرجوا إلى الج أ(

 :عادته غيرعلى  تههوجوسلم عن  عليها النبي صلى اهلل هالغزوة التي صرح ب -181

 ـه7َزوة تبوك  د(         ـه 6َزوة تبوك  ج(  ـه 8َزوة تبوك  ب(       ـه 1َزوة تبوك  أ(

 :لمن يتخلف عن قتال االعداء بال عذرتهديدا الهيا  تظهرالتي  الكريمة اآلية -182

لدُّْنَيا ِمَن اِة اَأَرِضيُتم ِباْلَحيَ  اثَّاَقْلُتْم ِإَلى اأْلَْرضِ  يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم انِفُروا ِفي َسِبيِل اللَّهِ )أ( قال تعالى: 
 َفَما َمَتاُع اْلَحَياِة الدُّْنَيا ِفي اآْلِخَرِة ِإالَّ َقِليٌل( اآْلِخَرةِ 

ََ )ب( قال تعالى:  اِإالَّ تَنِفُروْا ُيَعذِّْبُكْم َعَذاًبا َأِليًما َوَيْسَتْبِدْل َقْوًما  وُه َشئْْ  ٱللَُّه َعَلٰى ُكلِّ َشْىٍء َقِديٌر(وَ  ْيَرُكْم واََل َتُضرُّ

ُقوُل ِلَصاِحِبِه اَل َتْحَزْن ِإالَّ تَنُصُروُه َفَقْد َنَصَرُه اللَُّه ِإْذ َأْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُروا ثَاِنَي اْثَنْيِن ِإْذ ُهَما ِفي اْلَغاِر ِإْذ يَ )( قال تعالى: ج
 ِإنَّ اللََّه َمَعَنا(

ِلُكْم َخْيٌر لَّ  اللَّهِ  َواِلُكْم َوَأنُفِسُكْم ِفي َسِبيلِ انِفُروا ِخَفاًفا َوِثَقااًل َوَجاِهُدوا ِبَأمْ )د( قال تعالى:   ُكْم ِإن ُكنُتْم َتْعَلُموَن(ذَٰ

ِلُكْم  ِسُكْم ِفي َسِبيِل اللَّهِ َأنفُ انِفُروا ِخَفاًفا َوِثَقااًل َوَجاِهُدوا ِبَأْمَواِلُكْم وَ )تعالى:  قولهخفافا وثقاال( في )المقصود بكلمة  -183 ذََٰ
 ْم ِإن ُكنُتْم َتْعَلُموَن(َخْيٌر لَّكُ 

 اعليهعلى أي حال كنتم  د(  تباطأتم وتقاعستم  ج(   طمأنينة ب(   داالجهاخرجوا إلى  أ(

 : العولمة والعالميةوالثالثونالدرس الحادي 

حل المشكالت اإلنسانية مثل مشكالت البيئة واألمراض الحد من انتشار الجريمة والمخدرات تعد من اآلثار  -184
 إليجابية للعولة:ا

 الثقافية واالجتماعية (د   الفكرية والعلمية (ج  السياسية  (ب    االقتصادية (أ
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 حرية التعبير عن الرأي واحترام حقوق اإلنسان وتحقيق السالم وحرية االنتخاب ُيعد أثرًا ايجابيًا للعولمة: -185

 الثقافية واالجتماعية (د    السياسية (ج  االقتصادية (ب  الفكرية والعلمية  (أ 

 تسهيل انتقال األفكار والمعلومات عن طريق األنترنت؛ هي من اآلثار اإليجابية للعولمة: -186

 الفكرية والعلمية (د   الثقافية واالجتماعية  (ج  السياسية  (ب  االقتصادية  (أ

ية هي من اآلثار السلبية المهيمنة ؛لدول الكبرى األجنبوضع شعوب العالم في قوالب تنبع أسًاسا من ثقافة ا -187
 للعولمة:

 الفكرية والعلمية (د   الثقافية واالجتماعية  (ج  السياسية  (ب  االقتصادية  (أ

دخالها في منافسات غير متكافئة؛ هي من اآلثار السلبية  -188 طريق تطويق اإلنتاج القومي للدول الفقيرة والضعيفة، وا 
 للعولمة:

 الفكرية والعلمية (د   الثقافية واالجتماعية  (ج  السياسية  (ب  االقتصادية  (أ

المحافظة على القيم والمبادئ والتراث المادي والمعنوي وتعميق التعاون بين الدول اإلسالمية جميعها لمحاربة  -189
 لعولمة:لتعامل مع االتخلف والفقر، بإنشاء مؤسسات إسالمية عالمية تعنى بالزكاة والتكافل االجتماعي يعد من كيفية ا

 الفكرية والعلمية (د   الثقافية واالجتماعية  (ج  السياسية  (ب   االقتصادية (أ

 العمل على تقوية العالقات بين الدول اإلسالمية يعد من كيفية التعامل مع العولمة: -191

 الفكرية والعلمية (د    الثقافية واالجتماعية (ج   السياسية (ب   االقتصادية (أ

 (2+1): مواقف مشرقة من حياة الخلفاء الراشدين والثالثونوالثالث  والثالثونالدرسان الثاني 

 :هو "المالئكةأال أستحي من رجل تستحي منه "الصحابي الذي قال فيه النبي صلى اهلل عليه وسلم:  -191
 رضي اهلل عنهعمر بن الخطاب  (ب  رضي اهلل عنهأبو بكر الصديق  (أ
 رضي اهلل عنهعلي بن أبي طالب  (د  رضي اهلل عنهفان عثمان بن ع (ج

 الصحابي الذي فتح حصون خيبر هو: -192
 رضي اهلل عنهعمر بن الخطاب  (ب  رضي اهلل عنهأبو بكر الصديق  (أ
 رضي اهلل عنهعلي بن أبي طالب  (د  رضي اهلل عنهعثمان بن عفان  (ج

 هو: الخليفة الراشد الذي لم يشارك في غزوة بدر -193

 رضي اهلل عنهعمر بن الخطاب  (ب  رضي اهلل عنهأبو بكر الصديق  (أ

 رضي اهلل عنهعلي بن أبي طالب  (د  رضي اهلل عنهعثمان بن عفان  (ج
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 في: رضي اهلل عنهدفن علي بن أبي طالب  -194

 قرب المسجد األقصى (د  الكوفة  (ج  مكة المكرمة  (ب  المدينة المنورة  (أ

الذي أمره النبي صلى اهلل عليه وسلم أن يصلي بالناس أثناء مرض النبي صلى اهلل عليه وسلم الصحابي  -195
 مرض الوفاة هو:

 رضي اهلل عنهعمر بن الخطاب  (ب  رضي اهلل عنهأبو بكر الصديق  (أ

 رضي اهلل عنهعلي بن أبي طالب  (د  رضي اهلل عنهعثمان بن عفان  (ج

 :ه استطاع المسلمون أن يصلوا عند الكعبة هوالخليفة الراشد الذي بإسالم -196

 رضي اهلل عنهعمر بن الخطاب  (ب  رضي اهلل عنهأبو بكر الصديق  (أ

 رضي اهلل عنهعلي بن أبي طالب  (د  رضي اهلل عنهعثمان بن عفان  (ج

 وا الزكاة هو:الخليفة الراشد الذي أمر بتسيير جيش أسامة بن زيد لحرب الروم وحارب المرتدين الذين أنكر  -197

 رضي اهلل عنهعمر بن الخطاب  (ب  رضي اهلل عنهأبو بكر الصديق  (أ

 رضي اهلل عنهعلي بن أبي طالب  (د  رضي اهلل عنهعثمان بن عفان  (ج

 :الخليفة الراشد الذي تبرع في غزوة تبوك بنصف ماله هو -198

 هرضي اهلل عنعمر بن الخطاب  (ب  رضي اهلل عنهأبو بكر الصديق  (أ

 رضي اهلل عنهعلي بن أبي طالب  (د  رضي اهلل عنهعثمان بن عفان  (ج

الخليفة الراشد الذي طلب من النبي صلى اهلل عليه وسلم أن يجهر بإسالمه أمام قريش فأذن له وسماه الفاروق  -199
 ألنه كان شديدًا في الحق هو:

 عنهرضي اهلل عمر بن الخطاب  (ب  رضي اهلل عنهأبو بكر الصديق  (أ

 رضي اهلل عنهعلي بن أبي طالب  (د  رضي اهلل عنهعثمان بن عفان  (ج

فريقية وقبرص هو: -211  الخليفة الراشد الذي فتح أرمينية والقوقاز وخراسان وكرمان وسجستان وا 

 رضي اهلل عنهعمر بن الخطاب  (ب  رضي اهلل عنهأبو بكر الصديق  (أ

 رضي اهلل عنهن أبي طالب علي ب (د  رضي اهلل عنهعثمان بن عفان  (ج
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 الخليفة الراشد الذي حفر واشترى بئر رومة هو: -211

 رضي اهلل عنهعمر بن الخطاب  (ب  رضي اهلل عنهأبو بكر الصديق  (أ

 رضي اهلل عنهعلي بن أبي طالب  (د  رضي اهلل عنهعثمان بن عفان  (ج

 ه وكانت خالفته خمس سنوات هو:41سنة الخليفة الراشد الذي قتله عبدالرحمن بن ملجم واستشهد  -212

 عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه (ب  أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه (أ

 علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه (د  عثمان بن عفان رضي اهلل عنه (ج
 .العلمي االعجاز: صور من والثالثونالدرس الرابع 

 ف بأنها:الحقائق العلمية الواردة في القرآن الكريم توص -213

 تتغير أحيانا (د   قابلة للتغير (ج  تتغير دائماً   (ب    ال تتغير (أ

اُلوْا ِإّنَما ُسّكَرْت َلقَ  َوَلْو َفَتْحَنا َعَلْيِهم َبابًا ّمَن الّسَماِء َفَظّلوْا ِفيِه َيْعُرُجوَن ) :اإلعجاز العلمي في قوله تعالى -214
 ُحوُروَن( هو:َأْبَصاُرَنا َبْل َنْحُن َقْوٌم ّمسْ 

 جمال السماء (د   ظلمة الفضاء (ج   اتساع السماء (ب  عمى األبصار  (أ

يٍّ َيْغَشاُه َمْوٌج مِّن َفْوقِ ) :العلمي في قوله تعالى االعجاز -215 ُظُلَماٌت  َحابٌ ِه َمْوٌج مِّن َفْوِقِه سَ َأْو َكُظُلَماٍت ِفي َبْحٍر لُّجِّ
 َوَمن لَّْم َيْجَعِل اللَُّه َلُه ُنورًا َفَما َلُه ِمن نُّوٍر( هو: َج َيَدُه َلْم َيَكْد َيرَاَهاْخرَ َبْعُضَها َفْوَق َبْعٍض ِإَذا أَ 

 ُزرقة مياه البحار  (ب  ظلمات البحار العميقة وأمواجها الداخلية  (أ

 د( حمال البحار وأمواجه الخارجية     بياض اّلسحب (ج

وُم  الم ) :العلمي في قوله تعالى االعجاز -216  هو:  (ِفي َأْدَنى اأْلَْرِض َوُهْم ِمْن َبْعِد َغَلِبِهْم َسَيْغِلُبونَ  ُغِلَبِت الرُّ

 انتصار الروم على الفرس (ب    انتصار الفرس على الروم  (أ

 أخفض منطقة على وجه األرض (د     الحروف المقطعة بداية السورة (ج

 تنخفض عن مستوى البحر بأكثر من: منطقة أغوار البحر الميت وما حولها -217

 م551 (د    م151 (ج   م 351 (ب    م951 (أ

 اإلعجاز القرآني المتعلق بألفاظ القرآن الكريم ونظمه هو: -218

 الغيبي (د    التشريعي (ج   العلمي  (ب   البياني  (أ
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ن دراكها ممكنًا بالوسائل البشرية في زمإخبار القرآن الكريم بحقائق علمية أثبتها العلم التجريبي، ولم يكن إ) -219
نما اكُتشفت بعد أزمنة كثيرة تباعًا لتطور وسائل البحث العلمي(هذا تعريف:  النبي صلى اهلل عليه وسلم، وا 

 االعجاز الغيبي (د  االعجاز التشريعي  (ج  االعجاز العلمي  (ب  االعجاز البياني  (أ

 .جتماعيةوصايا ا (حديثالدرس الخامس والثالثون: )

 الصحابي الذي روى حديث وصايا اجتماعية هو: -211

 عبدالرحمن بن صخر رضي اهلل عنه  (ب     سهل بن سعد رضي اهلل عنه (أ

 علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه  (د    عبدالرحمن بن عوف رضي اهلل عنه (ج

 أن يستهين شخص باآلخرين وستصغرهم ويقلل من شأنهم، هذا تعريف: -211

 التحقير (د   الحسد  (ج   التناجش  (ب   الخذالن  (أ 

 التخلي عن نصرة أخيه ومعونته، هذا تعريف : -212

 التحقير (د   الحسد  (ج   التناجش  (ب   الخذالن  (أ

 التقوى محلها: -213

 جميع ما ذكر صحيح (د  جوارح اإلنسان  (ج      القلب  (ب   العقل  (أ

 ة ال بقصد شرائها، بل لخداع الناس بذلك ويكون عادة بالمزادات العلنية؛ تعريف:الزيادة في ثمن السلع -214

 التحقير (د   الحسد  (ج   التناجش  (ب   الخذالن  (أ

 ؛ تعريف:اآلخرينتمني زوال النعمة عن  -215

 التحقير (د   الحسد  (ج   التناجش  (ب   الخذالن  (أ

 أسئلة متنوعة 

 :عهد في األول الهاشمي اإلعمار كان -216

                                               اهلل رحمه األول اهلل عبد الملك.ب                        اهلل رحمه طالل بن الحسين الملك.أ

 اهلل حفظه الحسين بن الثاني اهلل عبد الملك.د                       اهلل رحمه علي بن الحسين الشريف.ج

 :الصغائر إثم ازدياد أسباب من ليس اآلتية األمور من حدوا -217

 التفاخر بها .د                     عليها اإلصرار عدم. ج            بها الفرح.ب           القدوة عن صدورها.أ
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 :التطوعي العمل في والمشاركة  لألردن اإلنساني بإبراز الوجه تعنى التي الجهات من.218

                الهشمية الخيرية الهيئة.ب                 اليونسكو.أ
 األوقاف وزارة.د                   األقصى المسجد ألعمار الملكية اللجنة.ج

 (:الذنوب ومحقرات إياكم:)حديث راوي توفي.219
               بصرةال في   للهجرة  57  سنة .ب                        المنورة المدينة في للهجرة  10 سنة .أ
 بغداد في للهجرة  10سنة  .د                                   الكوفة في للهجرة 7سنة  .ج

 :المسلم  تكفير   انتشار عالج وسائل من ليس اآلتية  األمور من واحد.221

 الناس نوايا في الخوض عدم.د         الصحيح العلم نشر.ج         المجتمع وحدة تمزيق.ب        التعصب نبذ.أ

 :هو لعنفا أسباب من سبب إلى(( أحسن هي بالتي ادفع السيئة وال الحسنة تستوي وال:))تعالى اهلل .يشير قول221

 الرفق.د              السليمة َير األسرية التنشئة.ج         بالظلم الشعور.ب       اإليمان معاني تعميق.أ

 :سنة األقصى المسجد في النار اليهود إشعال هو األقصى للمسجد ثالثال الهاشمي اإلعمار سبب.222

 م0151.د                             م0161 .ج                   م9117.ب                   م0111.أ

 الصحابي: هو(( الذنوب. ومحقرات إياكم: ))حديث راوي اسم.223

 عمرو بن سهيل.د             هريرة أبو.ج                   وقاص أبي بن سعد.ب            سعد بن سهل.أ

 :على دليل(( جاره يؤذي فال اآلخر واليوم باهلل يؤمن كان من:))والسالم الصالة عليه النبي حديث.224

 الذنوب إرتكاب وبين اإلنسان بين يحول اإليمان ضعف أن.ب                     المعاصي تمنع ال اإليمان قوة أن.أ
 المعاصي ترك وبين اإليمان بين الربط.د                 العذاب سبب التفاخر بالمعاصي أن.ج

 :الصالح العمل من يكثر أن عليه وأن ذنبا، ارتكب من على التوبة وجوب دليل.225

 ((يكسبون كانوا ما قلوبهم على ران بل كال:))آية.أ
 ..((فيها خالدا جهنم فجزاؤه متعمدا مؤمنا يقتل ومن:))آية.ب
 ..((مؤمن وهو يسرق حين السارق يسرق وال مؤمن وهو يزني حين الزاني يزني ال:))حديث.ج
 ((للذاكرين ذكرى ذلك السيئات يذهبن الحسنات إن الليل من وزلفا  النهار طرفي الصالة وأقم:))آية.د

 :كفيرالت أسباب أهم ومن عليه، تترتب التي اآلثار في المسلم تكفير خطورة تتجلى.226

 لحرماتا واستباحة المجتمع أفراد بين الفتنة إحداث.ب           لقتله مساويا المسلم تكفير السالم عليه النبي عد.أ
 الناس نوايا في الخوض عدم.د                                          الفكري التعصب.ج
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 يأمن ال يالذ يؤمن، ال واهلل يؤمن، ال واهلل يؤمن، ال واهلل:))وسلم عليه اهلل صلى النبي لحديث الصحيح الفهم.227
 :هو(( بوائقه جاره

 اإليمان مع تتفق للجار اإلساءة.ب                                جاره يؤذي عمن اإليمان نفي.أ

 اناإليم كمال مع تتعارض  للجار اإلساءة.د                                   الجار حق نفي على تأكيد.ج

 اهلل ربذك قلوبهم وتطمئن آمنوا الذين:))تعالى قوله عليه يدل والذي المجتمعي، العنف عالج وسائل من وسيلة.228
 ((:القلوب تطمئن اهلل بذكر أال

 االيجاببي التواصل.د            العدالة.ج       اإليمان معاني تعميق.ب               العقوبة من األمن.أ

 :الكل لىع وتطبيقها والتشريعات القوانين تفعيل به يتحقق والذي المجتمعي، العنف مشكلة لحل ةالدول واجب من.229

 تماعيةاالج العدالة تحقيق.د          اإليجابي التواصل.ج             المبديعين تقدير.ب          العمل فرص توفير.أ

 سوءة يواري كيف ليريه األرض في يبحث غرابا اهلل فبعث:))تعالى قوله في جاءت والتي( يبحث) كلمة معنى.231
 ((: أخيه

                                                         يحفر.ب                                        يزين.أ
 يرجع.د                                       يستر.ج

 ولهق  رفضه ودليل التحذير، رفض المعتدي األخ ولكن القتل، ريمةج إثم عظم من أخاه عليه المعتدى األخ حذر.231
 :تعالى

 ..((ألقتلك إليك يدي بباسط أنا ما لتقتلني يدك إلي بسطت لئن.))ب    ((            المتقين من اهلل يتقبل إنما قال.))أ

ثمك بإثمي تبوء أن أريد إني.))ج  ..((فقتله هأخي قتل نفسه له فطوعت.))د  ..((            وا 

 :ألنه ذلك في والسبب تعالى، اهلل عذاب من الندم ذلك ينجيه ولن ، القاتل األخ ندم تعالى اهلل يقبل لم.232

 لنفسا عن دفاعا قتله ألنه.د            قتله بعد مباشرة أخاه يدفن لم.ج   الخاسر العاجز ندم.ب        التائب ندم.أ

 :واإلسالمي العربي والتعاون والتنمية لإلغاثة الهاشمية األردنية الخيرية الهيئة أهداف من ليس.233

 التطوعي بالعمل االهتمام.ب                      األخرى الشعوب مع الصالت توثيق.أ

 والمرض والجهل الفقر مكافحة على العمل.د                                    المسلمين علماء التقاء.ج

 ((:وسطا أمة جعلناكم وكذلك:))تعالى قوله عليها يدل التي عمان رسالة أفكار ومبادئ من.234

 العالمية.د             لإلنسان التكريم.ج       البشرية النفس على المحافظة.ب     واالعتدال الوسطية.أ
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 :هي سنتين كل مرة علميا مؤتمرا وتعقد مستقلة، إسالمية علمية هيئة تعتبر التي المؤسسة.235

 إلعمارل الهاشمي الصندوق.د     الهاشمية األردنية الخيرية الهيئة.ج    البيت آل مؤسسة.ب    األردنية األوقاق وزارة.أ

 :مالكري القرآن يذكرها  لم التي القصص آيات تفاصيل حول ذهنه تدور في التي األسئلة من المسلم موقف.236
      الصحيحة والسنة القرآن ذكره ما تفاصيل عند يقف.ب                                   بها نفسه يشغل.أ
  التاريخية المصادر كل إلى يرجع.د                   األسئلة لهذه إجابات عن يبحث.ج

 :البيت آل مؤسسة أهداف من ليس.237

 المجتمع لقيم معاصر إسالمي تصور تقديم.ب                             وتعارفهم العلماء التقاء.أ

                                                  اإلسالمية بالشريعة التعريف.د                          التطوعي بالعمل االهتمام.ج

 :الذنوب كبائر  تمتاز بها ال التي األمور من.238

 تعالى اهلل َضب فاعلها يستحق.د         صاحبها ملعون.ج       دنيوي حد عليها ليس.ب     شديد وعيد بها اقترن.أ

 :خرينباآل أو بالنفس معنويا أو ماديا ضررا ويلحق اإلكراه، أو القهر أو بالقسوة يتصف الذي العدواني السلوك.239

 القتل.د                  المجتمعي العنف.ج                 المسلم تكفير.ب             باهلل الشرك.أ

 (:أخيه جثة: )معنى على يدل الذي المائدة سورة في رآنيالق التركيب. 241

 ((الخاسرين من.))د  ((         أخيه سوءة.))ج((             نفسه له فطوعت.))ب ((      يدك إلي بسطت.))أ

 :عمان رسالة مبادئ من كمبدأ اإللهي التكريم مبدأ إلى يشير الذي الشرعي النص.241
 ..((والبحر  البر في وحملناهم مآد بني كرمنا ولقد: ))آية.أ

 ..((لتعارفوا وقبائل شعوبا وجعلناكم وأنثى ذكر من خلقناكم إنا الناس أيها يا: ))آية.ب
 ..((الناس على شهداء لتكونوا وسطا أمة جعلناكم وكذلك: ))آية.ج
 ..(( الرفق يحب رفيق اهلل إن: ))حديث.د

 :العقوبة من األمن آثار من ليس.242

 اآلخرين ممتلكات على االعتداء.د        الناس أذى عن االمتناع.ج       الجرائم كثرة.ب              دباأل إساءة.أ

 كانم القدس باعتبار قرارا أستصدرت أنها ذلك ومن القدس، تهويد في إسرائيل لمطامع بالتصدي األردن قامت.243
 :منظمة خالل من وذلك الهيكل، بدل الشريف، بالحرم تسميته واعتماد بالمسلمين، خاص عبادة

 اليونسكو. د                   العربية الدول جامعة.ج        األمن مجلس.ب                المتحدة األمم.أ
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 :المادي العنف صور من ليست اآلتية األمور من واحدة.244

 اآلخرين شتم.د             ناريةال العيارات اطالق.ج          السيارات حرق.ب           الممتلكات تخريب.أ

 :ألنه الزمان مر على والعدوان للبغي مثاال القاتل آدم ابن يعتبر.245

         قتل جريمة سن من أول.ب                     التراب في أخاه دفن من أول.أ

 الظلم رفض من أول.د                     ذنبه على وتاب ندم من أول.ج

 بني سجدم وثاني القبلتين، أولى يمثل الذي األقصى فيها المسجد ألن عقائديا، ارتباطا بالقدس لمالمس يرتبط.246
 :العبارة هذه األرض، في اهلل لعبادة

 صحيحة َير.ب                                        صحيحة.أ

 هذه م، 1994 عام وذلك اهلل، هرحم طالل بن حسين الملك عهد في المشرفة الصخرة لقبة الشامل اإلعمار كان.247
 : العبارة

 صحيحة َير.ب                                         صحيحة.أ

 والسنة الكريم القرآن هدي خالل من وذلك ،العصر ومشكالته تحديات مواجهة البيت، آل مؤسسة أهداف من.248
 :العبارة هذه النبوية،

 صحيحة َير.ب                                         صحيحة.أ

 :العبارة هذه ، مسجد 111 عن أكثر على وتشرف موظف، 811 قرابة القدس أوقاف مديرية في يعمل.249

 صحيحة َير.ب                                        صحيحة.أ

 بفيح جتمع،الم في فاعلية وأكثر استجابة، أحسن اإلنسان جعل نتائجها من العنف عالج وسائل من وسيلة.251
 :وخيره لنفعه ويسعى مجتمعه،

 المبدعين تقدير.د        اإليجابي التواصل.ج         اإليمان معاني تعميق.ب      للشباب العمل فرص توفير.أ

 :التكفير عالج وسائل من ليس اآلتية األمور من واحد.251

 آلخرا الرأي تقبل.د         التكفير على يقدم لمن النصح.ج       الصحيح العلم نشر.ب     الدين بأحكام الجهل.أ

 :ذلك في والسبب بالمثل، أخيه عدوان عليه المعتدى األخ يقابل لن.252
 اقهاإزه على يقدم فال حرمة من البشرية للنفس ما يعلم ألنه.ب                نفسه عن الدفاع يستطيع ال ألنه.أ
 شهيدا يموت أن يريد ألنه.د                              القتل يستحق ألنه.ج
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 ذاه مثل أكون أن أعجزت ويلتى يا: ))تعالى قوله في كما لنفسه ولومه نفسه، على القاتل األخ دعاء سبب.253
 ..((:الغراب

 الغراب مثل يكن لم أنه الضعف.ب                            أخيه قتل على ندم ألنه.أ

 ذنبه يغفر لن تعالى اهلل أن علم ألنه.د                     أخاه قتل أنه بالفخر شعر ألنه.ج

 العام: في العلماء من مجموعة بحضرة عمان رسالة ومبادئ أفكار خالله من نشرت الذي المؤتر عقد تم.254

 م  0180. د                         م  9115.ج                 م  9117. ب                   م 9111.أ

 بابأس من سبب إلى يشير(( إصرار مع صغيرة وال استغفار، مع كبيرة ال: )) عنهما اهلل رضي عباس ابن ولق.255
 :وهو الصغائر، إثم إزدياد

 علهاف على اإلصرار عدم.د         ارتكابها كثرة.ج      به يقتدى عمن صدورها.ب       المعاصي فعل في التفاخر.أ

 :ب شرائها بقصد السلعة، ال إغالء أجل من التدخل يسمى.256

                                         البيع على البيع.ب                                           التجارة.أ
 الربا.د                                         التناجش.ج

 :قيقةح إلى(( سيغلبون غلبهم بعد من وهم ألرضا أدنى في الروم * غلبت: ))تعالى قوله في( أدنى) .تشير كلمة257

 جغرافية.د                         تشريعية.ج                  فلكية.ب                           َيبية.أ

 : سنة عنه اهلل رضي علي استشهد.258

 للهجرة 91.د                  للهجرة 35.ج                    للهجرة 11.ب             للهجرة 09.أ

 : لما ،((اليوم بعد صنع ما عثمان ضر ما: ))وسلم عليه اهلل صلى النبي قول مناسبة.259
 للمسلمين رومة  بئر اشترى.ب                                   تبوك لجيش دينار بألف تبرع.أ
 العسرة يوم ماله بكل تبرع.د               الرمادة عام المسلمين لفقراء بعير ألف بقافلة تبرع.ج

 :الراشد الخليفة عهد في أذربيجان فتحت.261

 عفان بن عثمان.د           الخطاب بن عمر.ج            طالب أبي بن عليب.          الصديق بكر أبي.أ

 :عنه اهلل رضي الصديق بكر أبي أعمال من ليس.261
                           الكريم القرآن جمع.ب                                  والشام العراق فتح.أ
 المرتدين حرب.د          الروم لمعاقبة أسامة( جيشج.تسيير بعث ) 
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 :الثقافية للعولمة االيجابية اآلثار من.262

 السياسي بمراكز القرار الكبرى الدول تحكم.ب                             التعبير حرية.أ

 اإلنسانية المشكالت حل.د                      التجارة قأسوا تحرير.ج

 أن على أكيدت..(( الغار في هما إذ اثنين ثاني كفروا الذين أخرجه إذ اهلل نصره فقد تنصروه إال: ))تعالى قوله في.263
 :يوم نصره كما السالم عليه نبيه نصر على قادر تعالى اهلل

                                                   أحد.ب                                              تبوك.أ
 مكة فتح.د                                            الهجرة.ج

 :للصحابي قريظة بني يوم( معك وجبريل المشركين أهج: )وسلم عليه اهلل صلى النبي قال.264

 ثابت بن حسان.د              ثابت بن زيد.ج                صديقال بكر أبي.ب             زهير بن كعب.أ

 :هو بالنفس الجهاد يعتبر من ما.265

 المعاصي مقاومة في جهادها.ب                             الشيطان وساوس بمحاربة جهادها.أ

 المشركين أذى على صبرال في جهادها.د            المعركة تعالى في اهلل سبيل في بالنفس التضحية.ج

 :والمرأة الرجل بين المشتركة الحقوق من.266

 الزوج أو رفض قبول.د                 المهر حق.ج             الميراث حق.ب             الحضانة حق.أ

 :هي الزينة، إظهار فيها عليها ويحرم زوجها، وفاة بعد المرأة تنتظرها التي المدة.267

 الشرعية الخلوة.د                            الحداد.ج                 الخلع.ب                     الطالق.أ

 :هي الحيض ذوات من الدخول قبل المطلقة المرأة عدة تكون.268

 هاعلي عدة ال.د            قمرية أيام وعشرة  أشهر أربعة.ج        قمرية أشهر ثالثة.ب                قروء ثالثة.أ

 :هي المطلقة المرأة وبين زوجها، المتوفى المرأة بين للعدة المشتركة الحكمة.269

 رذك ما جميع.د          الزوج فقد على الحزن.ج     لبعضهما الزوجين رجوع امكانية.ب   الحمل من الرحم استبراء.أ

 :محرما فيها الطالق طلب يكون ةصور .271
       العشرة يمنع لعيب الطالق.ب                     موجب سبب وجود مع المرأة من بطلب الطالق.أ
 التعسفي الطالق.د                       االصالح واستحالة   للشقاق والنزاع الطالق.ج
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 :الطالق هو(( بإحسان تسريح أو بمعروف فإمساك مرتان الطالق: ))تعالى قوله عليه يدل الذي الطالق نوع.271

 الفسخ.د                     صغرى بينونة البائن.ج           كبرى بينونة البائن.ب         الرجعي.أ

 :صغرى بينونة بائنا طالقا تعتبر ال اآلتية الحاالت من واحدة.272

 الدخول قبل الطالق.ب                        الزوجة من بطلب الرضائي بالخلع التفريق.أ

 لزوجا يراجعها ولم العدة وانتهت األولى الطلقة.د                   النفقة على الزوج درةق لعدم الدخول بعد التفريق.ج

 :هو العدة، أثناء جديد بعقد قضائيا، خلعا عنه تفرقت التي لزوجته الرجل إرجاع حكم.273

 العدة أثناء يجوز ال.د            برضاها دام ما يجوز.ج         بائن الخلع ألن يجوز ال.ب      رجعي ألنه يجوز.أ

 : اآلتية األسباب من لواحد القاضي طريق عن التفريق إلى الزوجان يلجأ.274

 الطالق إيقاع عن الزوج امتناع عدم.ب                             للقاضي الذهاب قبل الصلح من تمكنهم.أ

بة.ج  للخالف وحلهم إيجابي بشكل األهل تدخل.د                             حقوقهما بحفظ الزوج أو الزوجة، َر

 :بسبب يقع الذي الطالق هو الطلقات، عدد في يؤثر وال  ،يعتبر فسخا الذي التفريق.275

 والنزاع الشقاق.د                    الرضائي الخلع.ج            للهجر. ب         اإلنفاق على القدرة عدم.أ

 :الحكم مدة تكون أن بشرط الزوجة من بطلب الحبس بسبب جينالزو  بين بالتفريق القاضي يحكم.276

 .السجن من سنة بعد الطالق طلب ويكون فأكثر، سنوات ثالث.أ

 .الحكم صدور بعد التفريق وطلب السجن، من سنة.ب

 .األقل على سنوات خمس.ج

 .المدة كانت مهما.د

 :إذا الدخول بعد النفقه على القدرة عدم بسبب عنه تفرقت لزوجته، والتي الرجل إرجاع بصحة يحكم.277

 ذكر ما جميع.د              العدة في كانت.ج           بالنفقة كفيال قدم.ب          أشهر ثالثة دفع.أ

 :هي الزوجين بين لإلصالح األسري والتوفيق والوساطة اإلصالح دائرة أنشأت التي الجهة.278

        األوقاف وزارة.ب                                     اإلفتاء دائرة.أ

 .الشرعية المحكمة.د                             القضاة قاضي دائرة.ج
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 :تعتبر الدخول بعد األولى الطلقة.279

 بعدها وبائنة ، العدة في رجعية.د           كبرى بينونة. ج             صغرى بينونة.ب               رجعية.أ

 على الدلي تعتبر وسلم عليه اهلل صلى النبي زمن زوجها عن التفريق طلبت التي قيس بن ثابت رأةام قصة.281
 :مشروعية

 الزواج.د          بالموت التفريق.ج            بالخلع التفريق.ب       للشقاق التفريق.أ

 :الرجعي الطالق على المترتبة اآلثار من ليس.281

      الطلقات عدد تنقص.ب                   العدة أثناء اآلخر منهما كل يرث.أ

 العدة تنته لم إذا جديد بعقد يرجعها.د                العدة أثناء قائمة الزوجية العالقة.ج

 :يكونا أن الزوجن بين لإلصالح الحكمين في األفضل.282

 الزوجين أهل من.د           يينشرع قضاة.ج           اإلصالح على قادرين عدلين رجلين.ب    وامرأة رجل.أ

 :هي حامال تكن ولم الحيض، ذوات من بها، المدخول المطلقة، المرأة عدة.283

 قمرية أيام وعشرة أشهر أربعة.د              قروء ثالثة.ج      قمر أشهر ثالثة.ب            الحمل وضع.أ

 :المرأة من لببط اآلتية الحاالت من حالة بالتفريق في القاضي يحكم.284

 مهرها عن تنازلها مع لزوجها، كرهها بسبب الخلع، المرأة تطلب أن.أ

 الطالق تريد ال صابرة معسرا، والمرأة الزوج يكون أن.ب

 العقد عند به ورضيت الزوجية، المعاشرة على يؤثر ال مرضا مريضا الزوج يكون أن.ج

 .َيبته  على المرأة وصبرت سنة، فترة َائبا الزوج يكون أن.د

 فيها لجهادا يعتبر التي الحاالت من واحدة إلى إشارة(( يقاتلونكم الذين اهلل سبيل في وقاتلوا:))تعالى قوله في.285
 :وهي واجبا

 انالعدو  رد على يتعين المسلمين بالد من بلد على العدوان.ب                          مخصوصة لفئة العام النفير.أ

 الدولة بحراسة الحاكم كلفه إذا الجيش.د                      معركةال ألرض الجندي حضور.ج

 :الجهاد أنواع من يعتبر المباني، وحراسة الطعام، ونقل الجرحي، بمداواة الجهاد.286
 بالنفس.د                 المقاتلين بإعانة.ج                 بالكلمة.ب                 بالمال.أ
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 :ب تبوك يوم للجهاد الخروج عن تقاعسوا لمن تعالى اهلل من التهديد جاء.287
يبهم.ب    تخلفهم استنكار.أ  دالاالستب.د         للجهاد الخروج عدم على توبيخهم.ج       اآلخروي بالنعيم تَر

 :خالل من اإلسالم عالمية تحقيق يمكن.288
 للشعوب الثقافية الهوية لغاءإ.ب                         بالعرب اإلسالم إلى الدعوة حصر. أ
 المعاصرة اإلسالمية الشخصية بناء.د                      الحضارات باقي عن المسلم انغالق. ج

 :هوممف هو االتصاالت تكنولوجيا في التقدم بسبب والتواصل االتصال وسهولة العالم شعوب بين االنفتاح.289

 المقاصد.د                         العولمة.ج                  الحضارة.ب               العالمية. أ

 :أنه الراشدين الخلفاء باقي عن عنه اهلل رضي الصديق بكر أبو به تميز مما.291

 وكتب يوم الجيش بتجهيز ساهم.د     للرسول الصحابة أحب.ج      بالجنة المبشرين أحد.ب     كتاب الوحي أحد.أ

 األمان ألهلها وكتب صلحا القدس مدينة دخل أنه الخالفة، أثناء عنه اهلل رضي خطابال بن عمر مواقف من. 291
 :عام

                                                    للهجرة 05.ب                                     للهجرة 91.أ
 للهجرة 07.د                                    للهجرة 35.ج

 :وسلم عليه اهلل صلى – للنبي عنه اهلل عفان رضي بن عثمان   صور توقير من.292
                 لسالما عليه النبي عند كانت التي اآلمانات لرد مكة في بقي.ب     وسلم عليه اهلل صلى بالنبي آمن من أول كان.أ
 السالم ليهع النبي يفعل أن قبل الحديبية يوم بالبيت فيطو  أن رفض.د                             الكريم القرآن نسخ.ج

 :هو (، والمقصود(يديه على اهلل رجال يفتح غدا الراية ألعطين)) خيبر: يوم وسلم عليه اهلل صلى النبي قال.293
 عفان بن عثمان.د           طالب أبي بن علي.ج          الصديق أبو بكر. ب          الخطاب بن عمر. أ

 : ربطها خالل من العلمي اإلعجاز من صور على تدل التي القرآنية اآليات العلماء يفسر. 294

 باالحتماالت.د             العلمية بالحقائق.ج          الثابتة َير بالنظريات.ب      العلمية بالفرضيات.أ

 :فيه ألن محرم فهو الحسد، من- والسالم الصالة عليه- النبي حذر.295
                الناس عن النعمة زوال تمني.ب                            الخير لآلخرين نيتم.أ
 الناس على أنعم فيما تعالى اهلل قدر على اعتراض.د                        تعالى اهلل لمرضاة طلب.ج


