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 ..  انتبه

زي الطالب،بين ًدًك همىذج  مقترح لالسئلت املىضىعيت ، من اجل التدزب على النمط الىزازي الجدًد فاالعتماد  عليه عٍز

زي الطالب   ؛ إن اجتيازك لهرا الاختباز ٌعني اهك قادزعلى  وخده ال ٌغني عن دزاست املادة كاملت لضمان اعلى النتائج . واعلم عٍز

طاكم " اجتياز الامتدان الىزازي بإذن هللا تعالى ..  
ُ
 ." سّدَد هللا خ

 : ٌمالكر للقران  والتعظٌم التؤدب مظاهر من لٌست االتٌة من واحدة -(ٔ

 بشًء عنه االنشغال عدم -د           شا فوقه ٌضع ال -ج          علٌه ٌتكا ال -ب         االطاهر ٌمّسه ال -أ

 : البنه لقمان وصاٌا فً اجتماعٌا توجٌها تعد االتٌة من واحدة -(ٕ

  هللا مراقبة -د          والتوسط االعتدال-ج                      الصبر -ب            الخطاب حسن -أ

 :  لقمان سورة من واالعتدال التوسط فٌها ٌنبغً التً االمور من -(ٖ

  االنسان مشٌة -د                  الصالة -ج                        الكالم -ب                التكبر -أ

 :  الكرٌم القران تدبر على المسلم تعٌن التً الوسابل من تعد ال االتٌة من واحدة -(ٗ 

      التفسٌر لكتب الرجوع -د           التالوة تكرار  -ج     القراءة فً التانً -ب     التجوٌد احكام تعلم -أ

 : وهً المعاصً عن وتبعده الفرد سلوك تقوم التالٌة التوجٌهات احدى -(٘

  المنكر عن والنهً بالمعرف االمر -د         الىتع هللا مراقبة -ج            الصالة اقامة -ب            الصبر -أ

 : هو االٌمان ثمار من وثمرة المجتمع فً االصالح قواعد من قاعدة ٌعد توجٌه -(ٙ

  المنكر عن والنهً بالمعروف االمر -د               هللا مراقبة -ج      واالعتدال التوسط -ب     الصالة اقامة -أ

 :  فً..."  تطعهما فال علم به لك لٌس ما بً تشرك ان على جاهداك وان: "  تعالى هللا قول نزل -(7

  طالب ابً بن علً -د          وقاص ابً ابن سعد -ج         قٌس بن شؤس -ب      معاذ بن سعد -أ
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 : لالولوٌات ترتٌبا واطعامهم الحجٌج سقاٌة على والتوحٌد االٌمان تقدٌم ٌعتبر -(8

  القدرة وفق -د                  الوقت وفق -ج                  االهمٌة وفق -ب            الحاجة وفق -أ

 :  لالولوٌات ترتٌبا ٌعد ، صالة ايّ  حضرعلى اذا الطعام تقدٌم -(9

  النتٌجة وفق -د                القدرة وفق -ج                 االهمٌة وفق -ب           الحاجة وفق -أ

 واحد من االمثلة التالٌة ٌعد مثاال على ان السنة مستقلة باحكام لم ترد فً القران .. -(ٓٔ

 ال شا مما ذكر  -صالة          دال -اكل لحم الحمراالهلٌة         ج -ب       تحرٌم الجمع بٌن المراة وعمتها -أ

 .واحدة من االتٌة ال تعد من واجبات المسلم نحو السنة النبوٌة . -(ٔٔ

 حفظها من الضٌاع -د           حفظها غٌبا -جالعمل بما فٌها من احكام             -التمسك بها           ب -أ

" خذوا عنً  ملسو هيلع هللا ىلصفً  قول هللا تعالى " وهلل على الناس حج البٌت من استطاع الٌه سبٌال .. " وقوله  -(ٕٔ

 مناسككم "  على العالقة التً تربط القران بالسنة وهً ..

 جمٌع ما ذكر  -مإكدة لما جاء فٌه         د -مستقلة باحكام جدٌدة             ج -ب       مبٌنة ومفصلة -أ

ٌدل قول هللا تعالى " وأنزلنا الٌك الّذكر لتبٌن للّناس ما نّزل الٌهم ولعلهم ٌتفكرون " على نوع العالقة التً  -(ٖٔ

 تربط القران بالسنة وهً ،،،

 اهمٌة ومكانة السنة  -مستقلة باحكام جدٌدة         د -ج           مبٌنة ومفصلة  -بفٌه         مإكدة لما جاء -أ

: ) ال ٌحل مال امرئ  ملسو هيلع هللا ىلصقول هللا تعالى " ٌا أٌها الذٌن آمنوا ال تؤكلوا اموالكم بٌنكم بالباطل .. " ، وقوله  -(ٗٔ

 تهما باالحكام الى  : مسلم اال بطٌب نفس منه ( ٌصنف النصٌن السابقٌن بحسب عالق

 ال شا مما ذكر -موضحة مبٌنة                 د -ج         مإكدة لما جاء فٌه -بمستقلة باحكام جدٌدة        -أ

 :  هً لمحشرهم الناس تسوق التً الساعة عالمة -(٘ٔ

 الثالثة الخسوف -د           الٌمن من تخرج نار -ج                         الدابة -ب                 الدخان-أ

 :  هً توبة بعدها التقبل التً العالمة -(ٙٔ

 ومؤجوج ٌؤجوج -د         هامغرب من الشمس طلوع -ج            عٌسى نزول -ب                الدجال-أ

 :  بها وٌقصد الصغرى العالمات من" االمانة تضٌٌع"  -(7ٔ

  الجهل ظهور -د                اهله لغٌر االمر اسناد -ج           رقةالس انتشار -ب              الكذب -أ

 " : االولى النفخة"  ترافق التً االحداث من -(8ٔ

  الصراط على الزحف -د                  الشمس دنوّ  -ج         الصحف تطاٌر -ب         النجوم تناثر -أ
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 :  هو البوق فً الثانٌة النفخة ٌعقب  الذي الحدث -(9ٔ

   الحشر -د                    الحساب -ج                   الحٌاة انتهاء -ب                البعث -أ

 :  هو البوق فً الثانٌة النفخة ٌعقب ما -(ٕٓ

  الحشر -د                    الحساب -ج                   الحٌاة انتهاء -ب                البعث -أ

 :  االجتماعٌة للسنن اختالال تعد الصغرى الساعة عالمات من االتٌة من واحدة -(ٕٔ

  البنٌان فً التطاول -د             الزالزل كثرة -ج                القمر انشقاق -ب           النبً بعثة -أ

 :  هو القٌامة ٌوم شفاعة الخلق اول -(ٕٕ

  القرآن حافظ -د        والسالم الصالة علٌه محمد -ج       لسالما علٌه آدم -ب              الشهٌد -أ

 :  عالمتً هما ظهورها فً تقاربا الكبرى الساعة اكثرعالمات -(ٖٕ

    والدخان الدابة -ب                                             والدجال المهدي -أ

 السالم علٌه وعٌسى الدجال -د                       والدابة ، مغربها من الشمس طلوع -ج

.."  مستقٌم صراط هذا واتبعونِ  بها تمترن فال للساعة لعلم واّنه:  "  تعالى هللا قول علٌه ٌدل الذي الحدث ما -(ٕٗ

 : االخر الٌوم احداث من

  المهدي خروج -د          الدجال خروج -ج            السالم علٌه عٌسى نزول -ب       النبً بعثة -أ

 :  بـ قربه على وتدل القٌامة ٌوم قبل تقع التً الساعة عالمات الكرٌم القران سمى -(ٕ٘

  دالالت -د                         طاشرا -ج                اشارات -ب               امارات -أ

 م االخر هو :المصطلح العلمً لالحداث التً تسبق قٌام الساعة والٌو -(ٕٙ

 احداث الٌوم االخر  -احداث الساعة              د -اشراط الساعة             ج -عالمات الساعة         ب -أ

 :هو"  االهلٌة الحمر لحم اكل تحرٌم"  فً الكرٌم بالقران النبوٌة السنة تربط التً العالقة شكل -(7ٕ

 جدٌدة باحكام مستقلة -ب                                                ومفصلة مبٌنة -أ

  القران الحكام ناسخة -د                                  القران فً جاء لما مإكدة -ج 

 : لالولوٌات ترتٌبا ٌعتبر ، المنقطع الكثٌر العمل على الدابم القلٌل العمل تقدٌم -(8ٕ

  النتٌجة وفق -د                   الوقت وفق -ج               الحاجة وفق -ب         القدرة وفق -أ

 : االخالقٌة البنه لقمان وتوجٌهات وصاٌا من لٌست االتٌة من واحدة -(9ٕ

  والتوسط االعتدال -د                    الصبر -ج                  التكبر ذم -ب          نبرالوالدٌ -أ
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 : عنه والدفاع الكرٌم القران لنشر وسٌلة التعد االتٌة من واحدة -(ٖٓ

  التفسٌر لكتب الرجوع -د        االلكترونٌة المواقع  -ج      االلكترونٌة البرامج -ب     الفضابٌة القنوات -أ

 : وتعلمه القران قراءة على المسلم تعٌن التً الوسابل من االتٌة من واحدة -(ٖٔ

  القلب حضور -د         التالوة فً التكرار -ج          القراءة فً التؤنً -ب      التجوٌد احكام تعلم -أ

 

 .... بـ البنه وصاٌه فً به قمانل بدأ توجٌه اول -(ٕٖ

  هللا تقوى -د           الشرك من التحذٌر -ج                     الصالة -ب                 هلل الشكر -أ

 ...   بـ لقمان سورة من االٌات به بدأت توجٌه ولا --(ٖٖ

  هللا تقوى -د           الشرك من التحذٌر -ج                     الصالة -ب                 هلل الشكر -أ

 راوي حدٌث " كل افعال الخٌر صدقة " هو الصحابً : -(ٖٗ

 سهل بن سعد  -د        عبد الرحمن الدوسً  -جعبد الرحمن بن عوف       -عبد هللا بن مسعود      ب -أ

 ان كل ما ٌستحق االجر والثواب هو معنى :  -(ٖ٘

  الصدقة -المعروف                      د -الحسنة                         ج -سالمى                  ب -أ

 مى .." :واحدة من االتٌة لٌست من اعمال الصدقة التً تضمنها حدٌث "كل سال -(ٖٙ

 اماطة االذى  -الكلمةالطٌبة                 د -اعانة االخرٌن                ج  -ب         حسن المخاطبة -أ

 فً جملة " وٌمٌط االذى عن الطرٌق صدقة " اشارة الى : -(7ٖ

 اداب الطرٌق  -د         ة     االهتمام بالبٌب -الصدقة العملٌة               ج -العمل الصالح          ب -أ

قال تعالى " الم تَركٌف ضرب هللا مثال كلمة طٌبة كشجرة طٌبة اصلها ثابت وفرعها فً السماء .." ماتدل  -(8ٖ

 علٌه االٌة :

 نعمة المفاصل  -افعال الخٌر                 د -بة                   جالكلمة الطٌ -بالصحبة الصالحة        -أ

 االتٌة ال تعد من فضابل ٌوم الجمعة :واحدة من  -(9ٖ

 فٌه تقوم الساعة  -د             فٌه ترفع االعمال -جافضل االٌام عند هللا            -فٌه خلق آدم          ب -أ

 تجب الجمعة على كل مسلم ... : -(ٓٗ

 ذكر مكلف  -د                قادر،ذكر،مكلف -جبالغ ،عاقل                      -قادر،مكلف          ب -أ

 حكم صالة الجمعة فً حق المجنون   : -(ٔٗ

 واجبة  -د                         باطلة -ج    تطوع                           -مستحبة             ب -أ
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 من شروط وجوب الجمعة  : -(ٕٗ

 جمٌع ما ذكر  -د        التبكٌر للمسجد        -ج     االنصات للخطٌب             -ب             االقامة -أ

 حكم  صالة الجمعة  للمرأة فً المسجد : -(ٖٗ

 تسقط صالة الظهر -دتطوع وتصلً الظهر            -مستحب                   ج -واجب             ب -أ

 

 حكم صالة الجمعة  للصبً فً المسجد  : -(ٗٗ

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

 واحدة من االتٌة لٌست من اداب صالة الجمعة  : -(٘ٗ

 االغتسال والتطٌب  -عدم اغالق الطرق        د -ج      قراءة سورة الكهف -باالنصات للخطٌب       -أ

 هو : الترتٌب الصحٌح للمقاصد الشرعٌة الخمس  -(ٙٗ

 حفظ الدٌن ، حفظ النفس ، حفظ النسل ، حفظ العقل ، حفظ المال  -أ

 حفظ النفس ، حفظ الدٌن ، حفظ النسل ، حفظ العقل ، حفظ المال  -ب

 حفظ الدٌن، حفظ النفس ، حفظ العقل ، حفظ  النسل ، حفظ المال  -ج

 حفظ النفس ، حفظ النفس ، حفظ المال ، حفظ العقل ، حفظ العقل  -د

 تحرٌم البدع والخرافات من وسابل حفظ : -(7ٗ

 العرض والنسل  -النفس                    د -ج                         الدٌن -بالعقل                      -أ

 تشرٌع عقوبة القصاص من االحكام التً تحفظ : -(8ٗ

 المال  -د                        النفس -جالعقل                          -الدٌن                    ب -أ

  النهً عن التقلٌد االعمى هو من الوسابل لحفظ مقصد : -(9ٗ

 النسل  -الدٌن                         د -ج                        العقل  -بالدٌن                    -أ

 ا كل واحد منهما مبة جلدة ..." ٌدل على :النص القرآنً فً قوله تعالى " الزانٌة والزانً فاجلدو -(ٓ٘

 حفظ النفس  -حفظ الدٌن                د -ج                   حفظ النسل -بحفظ العقل            -أ

 واحدة من االتٌة التعد من الوسابل التً تعٌن على حفظ الدٌن : -(ٔ٘

  النهً عن التقلٌد -تحرٌم البدع والخرافة          د -اداء العبادة               ج -الجهاد                ب -أ

 من االحكام التً تحفظ الدٌن فً مرتبة الضرورٌات : -(ٕ٘

 القصرفً الصالة للمسافر  -د       وجوب الصلوات الخمس -جتحرٌم القتل       -طهارة البدن       ب -أ
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 واحدة من االتٌة ال تعد من وسابل حفظ النفس : -(ٖ٘

  حد شرب الخمر -دعقوبة القصاص            -تحرٌم االعتداء علٌها        ج -وب التداوي       بوج -أ

 من االحكام التً تقع فً مرتبة التحسٌنٌات لحفظ العقل : -(ٗ٘

 النهً عن التقلٌد  -د                 طلب العلم -جالتخدٌر لغاٌة العالج          -تحرٌم الخمر         ب -أ

 

 من االحكام التً تقع فً مرتبة الحاجٌات فً حفظ المال : -(٘٘

 االعتدال فً االنفاق  -تحرٌم السرقة             د -ج             تحرٌم االحتكار -بحد السرقة            -أ

 واحدة من االتٌة التعد من وسابل حفظ العرض والنسل :  -(ٙ٘

 غض البصر  -تحرٌم االختالط           د -واج            جمشروعٌة الز -ب      تحرٌم المخدرات -أ

 تعبر العبارة التالٌة : ) ما البد منه لقٌام حٌاة الناس ،وٌتوقف علٌها وجودهم ( عن مرتبة : -(7٘

  الضرورٌات -الغاٌات                     د -الحاجٌات                     ج -التحسٌنٌات            ب -أ

 المقصودة بعبارة  " االخذ بما ٌلٌق من محاسن االخالق والعادات " فً مراتب االحكام هً :  -(8٘

 القٌم التربوٌة  -د                 التحسٌنٌات -الضرورٌات                  ج -القٌم االخالقٌة        ب -أ

 : هو والخزرج االوس بٌن الفتنة اثارة على عمل الذي الٌهودي -(9٘

    وقاص ابً بن سعد -د             اوٌس بن شؤس -ج             قٌس بن شؤس -ب      شؤس بن ٌسق -أ

 من االمثلة على حكم شرعً فً مرتبة الحاجٌات : -(ٓٙ

 اخذ الزٌنة للمسجد  -اداب الطعام والشراب     د -ر    جالقصرفً الصالة للمساف -بتحرٌم القتل       -أ

 " ولكم فً القصاص حٌاة ٌا اولً االلباب " على احد المقاصد التالٌة : ٌدل قوله تعالى -(ٔٙ

 حفظ المال  -حفظ العقل                     د -ج                    حفظ النفس -بحفظ الدٌن        -أ

 تحرٌم الزواج لمن ٌنجبون اطفال مصابٌن بالتالسٌمٌا ٌعد هذا الحكم فً مرتبة : -(ٕٙ

 ضرورٌات ) النسل ( -(      د حاجٌات ) النسل -جحاجٌات )الدٌن(        -) النفس (     بتحسٌنٌات  -أ

 المصالح والمٌزات التً اثبتتها الشرٌعة لالنسان والزمت الجمٌع ٌاحترامها تعبرعن مفهوم  : -(ٖٙ

 القٌم االٌمانٌة -ان           دحقوق االنس -جالقٌم التربوٌة            -مقاصد الشرٌعة          ب -أ

 واحدة من االتٌة التعد من اسس حقوق االنسان فً االسالم : -(ٗٙ

 العدل      -د                   الحٌاة -جالتكرٌم االنسانً           -وحدة االصل للبشر     ب -أ
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 حق التعلم  ٌعد من الحقوق :  -(٘ٙ

 السٌاسٌة   -االجتماعٌة                 د -ج          الشخصٌة       -ب      االعتقادٌة والفكرٌة  -أ

 حق حرٌة الراي ٌعتبر من الحقوق  :  -(ٙٙ

  االعتقادٌة الفكرٌة -االجتماعٌة                د -السٌاسٌة                ج -الشخصٌة                ب -أ

 ٌس منا " ٌعد من الحقوق : الحق الذي ٌدل علٌه قول النبً " من حمل علٌنا السالح فل -(7ٙ

 االجتماعٌة  -السٌاسٌة                      د -االعتقادٌة               ج -ب                شخصٌةال -أ

 قوله تعالى " وال تؤكلوا اموالكم بٌنكم بالباطل ..." ٌدل على حق  :  -(8ٙ

 العمل  -د                         التملك  -جالمساواة                   -حرٌة الفكر             ب -أ

 المعاٌٌر التً توجه سلوك االنسان وتحدد عالقاته مع االخرٌن تسمى : -(9ٙ

  القٌم االخالقٌة -حقوق االنسان            د -القٌم التربوٌة             ج -القٌم االٌمانٌة          ب -أ

 لوال فامشوا فً مناكبها وكلوا من رزقه " ٌدل على  حق :قوله تعالى "هوالذي جعل لكم االرض ذ -(7ٓ

 حق التصرف والتملك  -الراي والفكر                 د -ج                العمل -التعلم                  ب -أ

 " محاولة التؤثٌر فً الناس وتوجٌههم نحو انجاز اهداف معٌنة " ٌقصد بها مهارة : -(7ٔ

 الشخصٌة االٌجابٌة  -د          بناء العالقات االٌجابٌة    -ج              القٌادة -ب              الحوار  -أ

 حكم عدم االطالة فً خطبتً صالة الجمعة : -(7ٕ

 واجب  -مستحب                        د -ج                    سنة   -بمكروه                   -أ

 ٌة العالٌة التً الٌمكن الوصول الٌها من بٌن المهارات التالٌة :القٌمة المهار -(7ٖ

  القٌادة -دالسلوك االٌجابً نحو البٌبة          -بناء العالقات االٌجابٌة       ج  -مهارة الحوار        ب -أ

 قول النبً " ان من خٌاركم احسنكم اخالقا " ٌدل على اهمٌة  : -(7ٗ

 الحقوق الشخصٌة -القٌم المهارٌة            د -الحقوق االجتماعٌة           ج -ب        القٌم السلوكٌة -أ

، اذا مّر ٌآٌة فٌها تسبٌح سبح ، واذا مر بسإال سؤل ) متؤنٌا ومتمهال (  مترسالكان رسول هللا " ٌقرأ القرآن  -(7٘

 ...." ٌشٌر النص السابق الى احدى الواجبات التالٌة نحو القران الكرٌم :

 حفظه وتعلٌمه   -ب                                           تدبر آٌاته والعمل بما جاء به -أ

 تعظٌمه والتؤدب معه  -التحلً بما جاء فٌه من اخالق                                       د -ج

 من الوسابل التً تعٌن على قراءة القران الكرٌم .. -(7ٙ

  ان ٌتلقاه من متقن مشافهة -دحضور القلب                -التكرار           ج -ءة            بالتؤنً فً القرا -أ
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 اجر القراءة على كل حرف من القرآن الكرٌم هو حسنة واحدة ، والحسنة بعشر امثالها .. -(77

 ال -ب                                   نعم -أ

 ، اما من ٌجد صعوبة فً قرابته فله اجران ومع المالبكة الكرام م له اجر القراءة الماهر فً تالوة القران لكرٌ -(78

 )اجرالقراءة والمشقة (

  ال -بنعم                                    -أ

قال تعالى  " فمن اتبع هداي فال ٌضل وال ٌشقى ، ومن اعرض عن ذكري فإن له معٌشة ضنكا " تدل االٌة  -(79

 واجب من واجبات المسلم نحو القران الكرٌم .. الكرٌمة على

  العمل بما جاء به -ابراز مظاهر اعجازه           د -حفظه وتعلمه            ج -تدبر اٌاته               ب -أ

 المسابقة الهاشمٌة لحفظ القران الكرٌم ٌستضاف لها عشرات الحفاظ من انحاء العالم وتعقد مرتٌن سنوٌا .. -(8ٓ

  ال -بنعم                                   -أ

 القنوات الفضابٌة والبرامج االلكترونٌة ، من الوسابل التً تسهم وتساعد فً .. -(8ٔ

 العمل بما جاء به  -ه      دابراز مظاهر اعجاز -جالتحلً بما جاء به من اخالق      -التدبر الٌات القران    ب -أ

 ٌحفظ شًء من القران الكرٌم ، لٌنال االجر والثواب والمكانة الرفٌعة ...ٌجب على  المسلم ان  -(8ٕ

  ال -بنعم                                   -أ

 الواردة فً سورة لقمان ... بالتوجٌهات االٌمانٌةمن االثار الناتجة عن التزام المسلم  -(8ٖ

  تضبط سلوك االنسان وقٌمه واخالقه -ب                         تزكً نفس االنسان وترتقً به - -أ

 المبادرة لتقدٌم النصح واالرشاد لالخرٌن  -تعزٌز روابط االلفة بٌن الناس                           د -ج

 الواردة فً سورة لقمان ...بالتوجٌهات االخالقٌة من االثار الناجمة عن التزام المسلم  -(8ٗ

 تضبط سلوك االنسان وقٌمه واخالقه  -ب                         نفس االنسان وترتقً به تزكً -أ

 المبادرة لتقدٌم النصح واالرشاد لالخرٌن -تعزٌز روابط االلفة بٌن الناس                        د -ج

 ة لقمان ...الواردة فً سور بالتوجٌهات االجتماعٌةمن االثار الناتجة عن التزام المسلم  -(8٘

 تضبط سلوك االنسان وقٌمه واخالقه  -تزكً نفس االنسان وترتقً به                         ب -أ

 المبادرة لتقدٌم النصح واالرشاد لالخرٌن -د                        تعزٌز روابط االلفة بٌن الناس -ج

 الواردة فً سورة لقمان ... ة بالتوجٌهات الدعوٌمن االثار الناتجة عن التزام المسلم  -(8ٙ

 تضبط سلوك االنسان وقٌمه واخالقه  -تزكً نفس االنسان وترتقً به                         ب -أ

 المبادرة لتقدٌم النصح واالرشاد لالخرٌن -تعزٌز روابط االلفة بٌن الناس                        د -ج
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لتكونوا شهداء على الناس وٌكون الرسول علٌكم شهٌدا " اي من   وسطاقال تعالى " وكذلك جعلناكم امة  -(87

 االٌات التالٌة من سورة لقمان توافق المعنى فً االٌة السابقة :

اَلَة َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمْنَكِر َواْصبِْر َعلَى َما أََصاَبَك إِنَّ َذلَِك ِمنْ "  -أ ًَّ أَقِِم الصَّ ا ُبَن  اْْلُُموِر "  َعْزمِ ٌَ

ٌُِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر "  -ب َ اَل  اِس َواَل َتْمِش فًِ اْْلَْرِض َمَرًحا إِنَّ هللاَّ َك لِلنَّ ْر َخدَّ  "  َواَل ُتَصعِّ

 " َواْقِصْد فًِ َمْشٌَِك َواْغُضْض ِمْن َصْوتَِك إِنَّ أَْنَكَر اْْلَْصَواِت لََصْوُت اْلَحِمٌِر " -ج

ْرَك لَُظْلٌم َعِظٌٌم "  " َوإِذْ  -د ِ إِنَّ الشِّ ًَّ اَل ُتْشِرْك بِاهللَّ ا ُبَن ٌَ ِعُظُه  ٌَ  َقالَ لُْقَماُن اِلْبنِِه َوُهَو 

وهو خلقك .."  -)مثٌال( - نداسبل النبً علٌه الصالة والسالم : اي الذنب اعظم عند هللا ؟ قال : " ان تجعل هلل  -(88

 ت التالٌة :ٌدل الحدٌث على واحدة من التوجٌها

 الدعوٌة  -االجتماعٌة                    د -االخالقٌة                       ج -ب                 االٌمانٌة -أ

َماَواِت أَوْ  -(89 ٍة ِمْن َخْرَدٍل َفَتُكْن فًِ َصْخَرٍة أَْو فًِ السَّ َها إِْن َتُك ِمْثَقالَ َحبَّ ًَّ إِنَّ ا ُبَن ٌَ ؤِْت بَِها فًِ  قال تعالى  "  ٌَ اْْلَْرِض 

َ لَِطٌٌف َخبٌٌِر" من القٌم المستفادة فً االٌة الكرٌمة .  ُ إِنَّ هللاَّ  هللاَّ

     استشعار مراقبته فً السر والعلن -بشكر هللا على نعمه                                          -أ

 سعة علم هللا سبحانه وتعالى  -د اللطف فً التعامل مع الناس                             -ج

 احدى االٌات التالٌة من سورة لقمان ، تإكد على اهمٌة الحوار واقرار مبادبه .. -(9ٓ

اَلَة َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمْنَكِر َواْصبِْر َعلَى َما أََصاَبَك إِنَّ َذلَِك ِمنْ "  -أ ًَّ أَقِِم الصَّ ا ُبَن  ُموِر " َعْزِم اْْلُ ٌَ

 " َواْقِصْد فًِ َمْشٌَِك َواْغُضْض ِمْن َصْوتَِك إِنَّ أَْنَكَر اْْلَْصَواِت لََصْوُت اْلَحِمٌِر "  -ب

ٌُِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر "  -ج َ اَل  اِس َواَل َتْمِش فًِ اْْلَْرِض َمَرًحا إِنَّ هللاَّ َك لِلنَّ ْر َخدَّ  "  َواَل ُتَصعِّ

ْرَك لَُظْلٌم َعِظٌٌم "  " َوإِْذ َقالَ  -د ِ إِنَّ الشِّ ًَّ اَل ُتْشِرْك بِاهللَّ ا ُبَن ٌَ ِعُظُه  ٌَ  لُْقَماُن اِلْبنِِه َوُهَو 

اهتمام النبً فً مكة المكرمة بنشر التوحٌد وتمكٌن العقٌدة فً نفوس المسلمٌن ٌدل على تنظٌم االولوٌات عند  -(9ٔ

 النبً وفق :

 الوقت  -القدرة                         د -ج                          االهمٌة -بالحاجة                     -أ

قول النبً " علٌكم من العمل ما تطٌقون ، فو هللا الٌمل هللا حتى تملوا ..." ٌدل الحدٌث على مبدأ تنظٌم  -(9ٕ

 االولوٌات وفق ::

 الوقت  -د                           القدرة -ج        الحاجة                 -االهمٌة                     ب -أ

قال تعالى " الذي خلق الموت والحٌاة لٌبلوكم اٌكم احسن عمال وهو العزٌز الغفور " تشٌر االٌة الكرٌمة الى  -(9ٖ

 عند هللا فً االعمال هو :جوهر االختبار واالبتالء ان 

 االخالص فً ادابها -د        نوعٌة االعمال وحسنها -جفعلها          القدرة على  -كثرة االعمال               ب -أ

  



 

11 
 

 فً قول النبً " فضل العالم على العابد كفضلً على ادناكم " اشارة الى تنظٌم االولوٌات وفق .. -(9ٗ

 االهمٌة  -د      الحاجة                      -ج                      النتٌجة -بالقدرة                       -أ

 تقدٌم العلم على نوافل العبادة ٌعد ترتٌبا لالولوٌات وفق الحاجة  -(9٘

  ال -بنعم                             -أ

 كثرة التساإالت عند الصحابة للنبً علٌه الصالة والسالم عن اي االعمال افضل ؟ فٌه داللة على : -(9ٙ

 تفاوت الجزاء فً االعمال  -ب                      حرص الصحابة على متابعة النبً -أ

 الحرص على اداء التكالٌف الشرعٌة  -د                          نموذجا على تنظٌم االولوٌات -ج

 تقدٌم الطعام اذا حضر على الصالة ، ال ٌعد من باب التساهل فً الصالة او التهوٌن بها . -(97

 ال  -ب                              نعم -أ

 قال تعالى " بل االنسان على نفسه بصٌرة " االٌة الكرٌمة تشٌر الى مهارات تنظٌم االولوٌات .. -(98

 التخطٌط المستمر     -فهم طبٌعة االعمال وتصنٌفها                              ب -أ

 مراعاة االولوٌات جمٌعها  -د                 ادارة الذات ومعرف القدرات واالمكانات -ج

 من االعمال التً تعد اساسا لغٌرها من االعمال " العلم "  -(99

  ال -بنعم                              -أ

 من االعمال المرتبطة بالمصالح العامة "  التوحٌد "  -(ٓٓٔ

  ال -بنعم                             -أ

 مقدم على زٌارة المرٌض ، من باب تنظٌم االولوٌات وفق الوقت . اداء الصالة قبل خروج وقتها -(ٔٓٔ

 ال  -ب                           نعم -أ

قال تعالى" افمن ٌمشً مكبا على وجهه اهدى امن ٌمشً سوٌا على صراط مستقٌم " تشٌر االٌة الكرٌمة  -(ٕٓٔ

 الى مهارة تنظٌم االولوٌات ..

     التخطٌط المستمر -ب                             فهم طبٌعة االعمال وتصنٌفها  -أ

 مراعاة االولوٌات جمٌعها -ادارة الذات ومعرف القدرات واالمكانات                 د -ج

 تعد التطبٌق العملً لما جاء فً القران الكرٌم هذا الوصف ٌطلق على .. -(ٖٓٔ

 السٌرة النبوٌة  -د              السنة النبوٌة  -ج            القٌم التربوٌة    -مقاصد الشرٌعة             ب -أ

 قال تعالى " وما ٌنطق عن الهوى ، ان هو اال وحً ٌوحى " المعنى المستفاد من  االٌة الكرٌمة : -(ٗٓٔ

 ما ذكر ال شا م -مكانة السنة فً التشرٌع       د -التطبٌق العملً للقران      ج  -ب      السنة وحً من هللا -أ
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 الداللة فً االٌة السابقة هً : االمر بالتمسك بالسنة وعدم مخالفتها .مال حظة : 

 من عالمات الساعة التً تعد تغٌٌرا فً السنن االجتماعٌة بعد زمن النبً  كثرة الزالزل  -(٘ٓٔ

  ال -بنعم                            -أ

 ة اذا ظهرت احداها تبعها سابر العالمات عالمات الساعة الصغرى ، مترابطة متتابع -(ٙٓٔ

  ال -بنعم                            -أ

 المهدي رجل صالح ٌخرج فً اخر الزمان ٌحارب الدجال وٌقتله ، وٌنشر العدل والقسط . -(7ٓٔ

  ال -بنعم                            -أ

الخرى على اثرها قرٌبا  " ٌدل الحدٌث الى عالمتان من قول النبً " .... اٌهما ما كانت قبل صاحبتها ، فا -(8ٓٔ

 عالمات الساعة هما ..   

 بعثة النبً ،وانشقاق القمر   -المهدي ،والدجال                                                  ب -أ

 الدابة ،والدخان  -د                            طلوع الشمس من مغربها ،والدابة  -ج

 اخر عالمات الساعة ظهورا هً " طلوع الشمس من مغربها "  -(9ٓٔ

  ال -بنعم                            -أ

 السبب فً ابعاد بعض الناس عن حوض النبً ٌوم القٌامة هو تفرٌطهم بالسنة واحكام االسالم  -(ٓٔٔ

 ال  -ب                          نعم  -أ

 مع اعمالهم التً اقترفوها فً الدنٌا . فً الجنة دركات تتناسب -(ٔٔٔ

  ال -بنعم                      -أ

 ل الجنة الجنة واهل النار النار وقت الشفاعة الكبرى هو بعد دخول  اه -(ٕٔٔ

  ال -بنعم                      -أ

 ..الشفاعة الصغرى تكون لمن ارتضى هللا من عباده و اذن له  -(ٖٔٔ

 ال   -ب                     نعم -أ

 اسلم فً السنة السابعة للهجرة وكان من احفظ الصحابة لحدٌث رسول هللا .. -(ٗٔٔ

 عثمان بن عفان  -ابوبكر الصدٌق                    د -ج                ابو هرٌرة -بسهل بن سعد           -أ

        االمر الذي بٌن النبً انه افضل درجة منمن خالل دراستك لشرح حدٌث " كل افعال الخٌر صدقة " ،  -(٘ٔٔ

 ) الصٌام والصالة والصدقة ( هو :

 اعانة االخرٌن  -د           اصالح ذات البٌن -ج االمر بالمعروف          -الجهاد فً سبٌل هللا       ب -أ
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 من صور الكلمة الطٌبة فً حق هللا النصٌحة . -(ٙٔٔ

  ال -بنعم                       -أ

 ال تجب الجمعة على الشخص اذا كان وحده  -(7ٔٔ

 ال  -ب                      نعم -أ

 التجب الجمعة على المسافر فان صالها احتسبت له تطوعا  -(8ٔٔ

  ال -بنعم                      -أ

 لى الحكم الشرعً فً عدم االطالة فً خطبة الجمعة وان تكون الثانٌة اقصر من االو -(9ٔٔ

 حرام  -فرض                           د -ج                       سنه -ب واجب                       -أ

 حكم قراءة سورة االعلى فً الركعة االولى  والغاشٌة فً الركعة الثانٌة فً صالة الجمعة  -(ٕٓٔ

 مندوب  -ة                     دسن -واجب                     ج -ب                     مستحب -أ

 فً ترتٌب المقاصد الشرعٌة ٌقدم حفظ العقل على حفظ النفس  -(ٕٔٔ

  ال -بنعم                     -أ

 التقرب الى هللا بنوافل العبادة ٌعد مثاال على مرتبة الحاجٌات لالحكام فً المقاصد الشرعٌة  -(ٕٕٔ

  ال -بنعم                     -أ

 عند تعارض حفظ الدٌن مع حفظ النفس ٌقدم حفظ النفس  -(ٖٕٔ

  ال -بنعم                    -أ

 حق االنسان فً المساواة ٌعد من الحقوق    -(ٕٗٔ

  الشخصٌة -دالفكرٌة                           -االجتماعٌة                 ج  -السٌاسٌة             ب -ا

 جابٌة المإثرة تعد من اهمٌة ..بناء الشخصٌة االٌ -(ٕ٘ٔ

 السٌرة النبوٌة  -د                   القٌم االسالمٌة -جالحضارة االسالمٌة         -الهوٌة االسالمٌة      ب -أ

" ان تعبد هللا كانك تراه ، فان لم تكن تراه فانه ٌراك " فً الحدٌث اشارة الى نوع من القٌم التربوٌة  -(ٕٙٔ

 االسالمٌة 

 ال شا مما ذكر  -د                    القٌم االٌمانٌة  -جالقٌم المهارٌة              -القٌم االخالقٌة         ب -أ

 حادثة هجرة النبً علٌه الصالة والسالم وصاحبه ابوبكر واختبابهما فً الغار ٌدل على قٌمة تربوٌة .. -(7ٕٔ

 القٌادة   -االمانة                    د -ج              هللا الثقة والتوكل على -باالحسان                -أ
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 قول النبً " .... افشوا السالم بٌنكم " ٌدل على قٌمة تربوٌة هً : -(8ٕٔ

 القٌادة  -د                 بناء العالقات االٌجابٌة  -جالحوار            -السلوك االٌجابً نحو البٌبة     ب -أ

ً " هللا هللا ابدعوى الجاهلٌة وانا بٌن اظهركم .... " ٌشٌر الحدٌث السابق الة عامل من عوامل قول النب -(9ٕٔ

 قوةالمسلمٌن فً سورة ال عمران ..

 تقوى هللا  -الدعوة الى الخٌر            د -ج            الوحدة وعدم التفرق -بالتمسك باالسالم                -أ

عبد هللا الثانً الى ان وثٌقة المدٌنة تعد اول دستور مدنً فً تارٌخ البشرٌة فً الورقة اشار جاللة الملك  -(ٖٓٔ

 النقاشٌة ....

  السادسة -دالسابعة                           -الرابعة                         ج -الثالثة                         ب -أ

 دور حضاري رابد من العلم هو .. اهم ما ٌجب ان ٌتسلح به المسلم لبناء -(ٖٔٔ

  جمٌع ما ذكر -دالتخصص فً شعب المعرفة        -االجتهاد الفكري        ج -العلم بواقعنا المعاصر       ب -أ

 تعظٌم الحٌاة الغربٌة بوصفها سببا فً الحضارة ٌعد من مظاهر الهٌمنة ....  -(ٕٖٔ

 ال شا مما ذكر -السٌاسٌة والعسكرٌة               د  -ج        والفكرٌةالثقافٌة  -باالقتصادٌة                    -أ

 ٌة  فً ازالة الجهل .الشرعتظهر اهمٌة الفتوى فً االحكام  -(ٖٖٔ

 ال  -ب                           نعم -أ

المعنى التً تشٌر له  قال تعالى  "اتؤمرون الناس بالبّر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب فال تعقلون "  -(ٖٗٔ

 االٌة الكرٌمة : 

     ان ٌكون المفتً عامال بمقتضى علمه -بمعاملة المستفتً بالحسنى                                  -أ

 تؤنً المفتً  فً اصدار الفوى  -ان ٌكون المفتً من اهل العلم واالختصاص            د -ج

 فً الفتوى...من اسباب اختالف آراء المفتٌن  -(ٖ٘ٔ

 رجمٌع ما ذك -دفهم النصوص واالدلة       -واقع حال المستفتً    ج -االحاطة بالمسؤلة المستفتى عنها       ب -أ

" اذا بكى الٌتٌم وقعت دموعه فً كف الرحمن ...." النص السابق حدٌث موضوع ، ٌعد مثاال على سبب من  -(ٖٙٔ

 اسباب ظهور الحدٌث الموضوع  :

  جمٌع ما ذكر -د          ترغٌب الناس فً فعل الطاعات -جالتعصب المذهبً           -لالسالم        ب العداء -ا

 تسمٌة ٌوم القٌامة باسماء كثٌرة مثل ) ٌوم الحساب والواقعة ...... وغٌرها فٌه اشارة الى : -(7ٖٔ

  االحداث التً ثقع فٌه -دالتخوٌف منه       الترهٌب و -االستعداد لهذا الٌوم     ج -اهمٌة الٌوم االخر     ب -أ

 ٌدل على حق : جاء فً الوثٌقة : " ٌهود بنً عوف اّمة مع المإمنٌن ..."  -(8ٖٔ

 التكافل االجتماعً  -حرٌة التدٌن                      د -ج                 المواطنة -باالمن والتنقل          -أ
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 ٌدل على حق : هود دٌنهم ، وللمسلمٌن دٌنهم موالٌهم وانفسهم ... " جاء فً الوثٌقة : " للٌ -(9ٖٔ

 التكافل االجتماعً  -د                     التدٌن   -جالمواطنة                  -االمن والتنقل         ب -أ

 داللة . –جاء فً الوثٌقة : " وأنه من خرج آمن ، ومن قعد آمن بالمدٌنة اال من ظلم واثم ..."  -(ٓٗٔ

 التكافل االجتماعً  -حرٌة التدٌن                      د -المواطنة                 ج -ب         االمن والتنقل -أ

 –جاء فً الوثٌقة : " إنه من تبعنا من ٌهود فإن له النصر واْلسوة غٌر مظلومٌن وال متناصر علٌهم .."  -(ٔٗٔ

 :داللة 

   المساواة -دحرٌة التدٌن                       -المواطنة                 ج -باالمن والتنقل          -أ

 داللة . –جاء فً الوثٌقة : " وإّن على الٌهود نفقتهم ، وعلى المسلمٌن نفقتهم .."  -(ٕٗٔ

 تكافل االجتماعً ال -حرٌة التدٌن                      د -ج                 التملك  -باالمن والتنقل          -أ

جاء فً الوثٌقة : " أّنه ماكان بٌن اهل الوثٌقة من حدث او اشتجار ٌخاف فساده ، فإّن مرّده الى هللا والى  -(ٖٗٔ

 محمد رسول هللا "  

 التكافل االجتماعً  -د          احترام سٌادة القانون -جالمواطنة                  -االمن والتنقل         ب -أ

 داللة  -"   عانٌهمبٌنهم وهم ٌفدون  ٌتعاقلون،  ربعتهمجاء فً الوثٌقة : " المهاجرون من قرٌش على  -(ٗٗٔ

  التكافل االجتماعً -دحرٌة التدٌن                       -المواطنة                 ج -االمن والتنقل         ب -أ

 داللة  –والبّر دون اإلثم .."  جاء فً الوثٌقة : " وأّن بٌنهم النصح والنصٌحة -(٘ٗٔ

 التكافل االجتماعً  -حرٌة التدٌن           د -ر           جالتناصح والتواصً بالخٌ -باالمن والتنقل          -أ

 داللة  –جاء فً الوثٌقة : " واّن المإمنٌن المتقٌن اٌدٌهم على كل من بغى منهم .... ولوكان ولد احدهم "   -(ٙٗٔ

 التكافل االجتماعً  -د م       التعاون فً منع الظل -ج          المواطنة    -ب        م سٌادة القانون احترا -أ 

 داللة –جاء فً الوثٌقة :   " أّن بٌنهم الّنصر على من حارب اهل الوثٌقة "  -(7ٗٔ

                 فً منع الظلم التعاون  -ب                وجوب مشاركة افراد المجتمع جمٌعهم فً امن المجتمع -أ

 التكافل االجتماعً  -د                     منع تقدٌم المساعدة لمن ٌتهدد الدولة من الخارج  -ج

  ٌدل على واجب ... " أن الٌهود ٌنفقون مع المسلمٌن ما داموا محاربٌن "  جاء فً الوثٌقة :   -(8ٗٔ

 التعاون فً منع الظلم                  -ب                من المجتمعوجوب مشاركة افراد المجتمع جمٌعهم فً ا -أ

 التكافل االجتماعً  -منع تقدٌم المساعدة لمن ٌتهدد الدولة من الخارج                      د -ج

 داللة –جاء فً الوثٌقة : " إّنه ال ٌجٌر مشرك ماال لقرٌش وال نفسا وال ٌحول دونه على مإمن "  -(9ٗٔ
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 التعاون فً منع الظلم                  -وجوب مشاركة افراد المجتمع جمٌعهم فً امن المجتمع                ب -أ 

 التكافل االجتماعً  -د                      منع تقدٌم المساعدة لمن ٌتهدد الدولة من الخارج -ج

ٌدل قوله  –انثى وجعلنكم شعوبا وقبابل لتعارفوا .." قال تعالى :  " ٌا اٌها الّناس إنا خلقناكم من ذكر و -( ٓ٘ٔ

 تعالى على احدى ادوار المسلم فً اعادة بناء الدور الحضاري االسالمً وهو ..

       حسن فهم االسالم وتطبٌقه -ب                                  االفادة من المنهج العلمً     -أ

   ال شا مما ذكر  -د                            االجتماعٌةالتخلص من السلبٌات  -ج

 

وال تنس نصٌبك من الدنٌا .." تدل االٌة السابقة على احدى قال تعالى : " وابتغ فٌما آتاك هللا الّدار اآلخرة  -( ٔ٘ٔ

  خصابص الحضارة االسالمٌة 

 الشا مما ذكر  -د               والتوازن الوسطٌة -جاالنسانٌة  والعالمٌة           -المرونة واالنفتاح       ب -أ

  سٌطرة بعض القوى العالمٌة على مصادر الثروة فً العالم ، هً احدى مظاهر الهٌمنة ... -( ٕ٘ٔ

 الفكرٌة  -السٌاسٌة                   د -ج                االقتصادٌة -بالعسكرٌة                -أ

 غربٌة التً تتعارض مع االسالم ، وتشوٌه التارٌخ االسالمً من مظاهر الهٌمنة ..قبول االفكاروالمبادئ ال  -(ٖ٘ٔ

 العسكرٌة   -د              الفكرٌة والثقافٌة -جاالقتصادٌة                -السٌاسٌة               ب -أ

 ً بناء الحضارة االسالمٌة ..واحدة من االتٌة تعد من السلبٌات التً ٌعٌشها الناس الٌوم والتً تإثر سلبا ف -(ٗ٘ٔ

  جمٌع ما ذكر -دالتعصب المذهبً                -التطرف الفكري         ج -االلحاد والال دٌنٌة    ب -أ
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 عام ... ٓٓٔاخر من مات فً المدٌنة من الصحابة ، وعاش نحو  -(٘٘ٔ

    سهل بن سعد -دابوبكر الصدٌق                     -عمربن الخطاب            ج -ة            بابو هرٌر -أ

 البطالة والفقر مدخل للفكر المتطرف لحرف الشباب عن الفكر السلٌم   -(ٙ٘ٔ

 ال  -ب                    نعم -أ

 عقد المإتمر العالمً االسالمً فً عمان  عام   ..  -(7٘ٔ

       ٕٙٓٓ -د                            7ٕٓٓ -ج                  ٕ٘ٓٓ -ب              ٕٓٓٗ -أ

 حدٌث " كلكم راع وكلكم مسإول عن رعٌته ،،،، " ٌدل على  .. -(8٘ٔ

 حقوق المراة الخاصة      -ب                               الحقوق المراة المشتركة  -أ

 واجبات المراة نحو الزوج  -نٌة                                  دواجبات المرأة الدٌ -ج

 استقاللٌة المراة المالٌة تعد من الحقوق الخاصة التً اعطاها لها االسالم . -(9٘ٔ

 ال  -بنعم                    -أ

 امتناع المرأة عن الزٌنة بعد وفاة زوجها ٌسمى  الحداد ..  -(ٓٙٔ

 ال  -ب                  نعم -أ

 من حكمة مشروعٌة العدة " التؤكد من براءة الرحم " هذه الحكمة خاصة بـ .. -(ٔٙٔ

 جمٌع ما ذكر صحٌح  -المرأة المفسوخ عقدها      د -المرأة المتوفى زوجها    ج -المراة المطلقة     ب -أ

 الة : شرعت العدة العطاء الزوجٌن فرصة لٌراجعا نفسهما فً هذه المدة فً ح -(ٕٙٔ

 جمٌع ماذكر صحٌح      -دالوفاة                      -الطالق والفسخ            ج -الطالق             ب -أ

 فً اي حالة من الحاالت التالٌة تعتد المراة بـ ) عدة الحمل (  :  -(ٖٙٔ

 مل    بعد وفاة زوجها وهً حا -بعد طالقها وهً حامل                              ب -أ

  جمٌع ما ذكر صحٌح -دبعد فسخ عقدها وهً حامل                         -ج

 

 الفصل الدراسي الثاني 
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  الحالة التً تكون المرأة فٌها " العدة لها " هً ..   -(ٗٙٔ

 المفسوخ عقدها بعد الدخول  -أ+ ب       د -المتوفى زوجها قبل الدخول      ج -ب      المطلقة قبل الدخول -أ

 " وال جناح علٌكم فٌما عرضتم به من خطبة النساء ........" تدل االٌة الكرٌمة على ...  قال تعالى -(٘ٙٔ

  تحرٌم خطبة او زوج المرأة المعتدة -باحكام الحداد للمعتدة                                    -أ

 خ العقد احكام المعتدة لفس -احكام العدة للمطلقة                                   د -ج

قال تعالى " ٌا اٌها الذٌن امنوا اذا نكحتم المإمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علٌهن من  -(ٙٙٔ

 عدة تعتدونها ..." الحكم الشرعً المراد بٌانه فً االٌة   :

 بها    التجب العدة على غٌر المخول -الدخول ٌوجب العدة دابما                                ب -أ

 وجوب العدة قبل الدخول  -د         العدة للمطلقة او المفسوخ عقدها قبل الدخول -ج

 ٌترتب علٌها من عدة ... ما مات زوجها قبل الدخول -(7ٙٔ

 قروء   ٖ -شهور                  د ٖ -ج             اٌام ٓٔاشهر و  ٗ -بال عدة علٌها           -أ

 ه الصالة والسالم " ثالث جدهن جد وهزلهن جد ....... " : قول النبً علٌ –( 8ٙٔ

 العدة والطالق والحداد    -النكاح والطالق والعدة                                       ب -أ

 الزواج والطالق والعدة  -د                                   النكاح والطالق والرجعة -ج

 هن احق بردهن فً ذلك ان ارادوا اصالحا .." نوع الطالق المقصود باالٌة هو :قال تعالى " وبعولت -(9ٙٔ

 الخلع  -التعسفً                             د -ج                 الرجعً -بالبابن صغرى                 -أ

 عد التفرٌق :واحدة من االٌات التالٌة ٌدل على " حسن المعاملة واداء الحقوق بٌن الزوجٌن ب -(7ٓٔ

 قال تعالى : " الطالق مرتان فامساك بمعروف او تسرٌح احسان " -أ

 قال تعالى : " وعاشروهن بالمعروف ...."  -ب

 قال تعالى : " وان ٌتفرقا ٌغن هللا كال من سعته ... " -ج

 قال تعالى : " وال تنسوا الفضل بٌنكم ان هللا بما تعملون بصٌر .."  -د
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  " اقبل الحدٌقة وطلقها تطلٌقة " ٌدل الحدٌث الشرٌف على مشروعٌة ... قال رسول هللا -(7ٔٔ

 الطالق التعسفً  -د                  الخلع -جالتفرٌق                      -الطالق                   ب -ا

 الطالق فً الخلع الرضابً ٌقع طالقا ...  -(7ٕٔ

 بابن صغرى  -فسخا                 د -ا                      جرجعٌ -ب                      بابنا -أ

 " الطالق لالفتداء  " ٌقصد به ..  -(7ٖٔ

 التفرٌق فً الشقاق والنزاع   -د        الخلع القضابً -جالخلع الرضابً            -الخلع                 ب -أ

 ....... لمحاولة االصالح والتوفٌق بٌنهما .. فً الخلع القضابً ٌمهل القاضً الزوجٌن مدة .. -(7ٗٔ

 ال شا مما ذكر  -شهرٌن               د -د                 جشهر واح -بشهور              ٖ -أ

 الحكم الشرعً المستفاد من قوله تعالى " وان اردتم استبدال زوج مكان زوج ... فال تؤخذوا منه شٌبا .." : -(7٘ٔ

 اباحة اخذ الفداء للزوج فً الخلع      -ب                                               اباحة الطالق  -ا

 وجوب النفقة واداء الحقوق بعد الطالق  -د                 تحرٌم اخذ الفداء على الزوج فً الخلع  -ج

 خافا اال ٌقٌما حدود هللا ....." :داللة قوله تعالى " وال ٌحل لكم ان تؤخذوا مما اتٌتموهن شٌبا اال ان ٌ -(7ٙٔ

  اباحة طلب الخلع للزوجة بسبب عدم وفابها بواجباتها -بتحرٌم اخذ الفداء على الزوج فً الخلع                -أ

 كراهة التسرع فً انهاء الحٌاة الزوجٌة  -تحرٌم طلب الطالق من غٌر سبب                    د -ج

 ً دعوى التفرٌق لعدم القدرة على االنفاق لدفع النفقة المترتبة علٌه :ٌمهل القاضً الزوج ف -(77ٔ

 ال شا مما ذكر  -د         شهور ٖمن شهر الى  -جشهور             ٖ -شهر واحد              ب -أ

  طلقات ٌعد .. .. ٖالحكم الصادر من القاضً فً دعوى التفرٌق للشقاق والنزاع ما لم ٌكن مكمال لـ  -(78ٔ

 بابنا كبرى   -د              فسخا لعقد الزواج -طالقا رجعٌا         ج -ب             طالقا بابنا -أ
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 واحدة من اآلٌات التالٌة ، مدلولها وجوب القتال والجهاد اذا اعلن الحاكم النفٌر العام ....  -(79ٔ

ْبُكْم َعَذابً  -أ ٌَُعذِّ ٍء َقِدٌٌر "قال تعالى " إاِلَّ َتْنفُِروا  ًْ ُ َعلَى ُكلِّ َش ًبا َوهللاَّ ٌْ وهُ َش َرُكْم َواَل َتُضرُّ ٌْ ْسَتْبِدلْ َقْوًما َغ ٌَ  ا أَلًٌِما َو

ٌر لَكُ  -ب ٌْ ِ َذلُِكْم َخ  ْعلَُموَن "ْم إِْن ُكْنُتْم تَ قال تعالى " اْنفُِروا ِخَفاًفا َوثَِقااًل َوَجاِهُدوا بِؤَْمَوالُِكْم َوأَْنفُِسُكْم فًِ َسبٌِِل هللاَّ

َنت َو أُولَبك لَُهْم َعَذاٌب َعِظٌمٌ قال تعالى "  -ج ٌِّ  " َو ال َتُكوُنوا كالِّذٌَن َتَفّرقُوا َو اْخَتلَفُوا ِمن َبْعِد َما َجاَءُهُم اْلَب

ِ  -د َها الَِّذٌَن آََمُنوا َما لَُكْم إَِذا قٌِلَ لَُكُم اْنفُِروا فًِ َسبٌِِل هللاَّ ٌُّ ا أَ ٌَ اَقْلُتْم إِلَى اْْلَْرِض ..." قال تعالى "    اثَّ

 الغار الذي اوى الٌه النبً اثناء هجرته هو ... -(8ٓٔ

 غار حمراء  -غار بعاث                د -ر              جغار ثو -بغار حراء             -أ

 استنفر النبً الصحابة لقتال الروم فً غزوة ...... سنة .......  -(8ٔٔ

  هـ9تبوك  -دهـ                  8تبوك  -هـ           جٕٔحنٌن  -ب             هـ 8احد  -أ

 فً اي الحاالت التالٌة ٌكون فٌها الجهاد واجبا  :  -(8ٕٔ

 اعلن الحاكم النفٌر العام      -االعتداء على بالد المسلمٌن                           ب -أ

  جمٌع ما ذكر -د                  حضور الجندي المعركة             -ج

 من صور العنف المادي فً المجتمع   ....  -(8ٖٔ

  جمٌع ما ذكر -ضرب االخرٌن           د -حرق الممتلكات            ج -السطو المسلح          ب-أ

 واحد من االتٌة لٌس من اهداف رسالة عمان ... -(8ٗٔ

 احٌاء التراث االسالمً ونشره  -ب                  ابراز صورة االسالم الحقٌقٌة      -أ

  حفظ االمن والسالم الدولٌٌن -االلتزام بمنهجٌة معٌنة فً الفتوى                  د -ج

 واحدة من االتٌة لٌست من صور العنف المعنوي فً المجتمع ..... -(8٘ٔ

 االستهزاء والسخرٌة  -د                 ق الشوارعاغال -جتسفٌه االراء               -شتم الناس         ب -أ

 من اسباب العنف المجتمعً الذي ٌدل علٌه قول النبً " المسلم من سلم المسلمون من لسانه وٌده ... ".. -(8ٙٔ

 االضطرابات االنفعالٌة  -االمن من العقوبة       د -التؤثر السلبً باالخرٌن     ج -ب     ضعف الوازع الدٌنً -أ
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 قول النبً " من جهز غازٌا فً سبٌل هللا فقد غزا ... " صورة الجهاد المقصودة فً النص السابق .. -(87ٔ

 الجهاد بالنفس   -جهاد العصاة           د -ج            الجهاد بالمال -الجهاد باعانة المقاتلٌن      ب -أ

ْبُكْم َعذَ قال تعالى "  -(88ٔ ٌَُعذِّ ٍء َقِدٌرٌ إاِلَّ َتْنفُِروا  ًْ ُ َعلَى ُكلِّ َش ًبا َوهللاَّ ٌْ وهُ َش َرُكْم َواَل َتُضرُّ ٌْ ْسَتْبِدلْ َقْوًما َغ ٌَ "  اًبا أَلًٌِما َو

 هدد هللا المتخاذلٌن عن القتال فً االٌة الكرٌمة  بؤمرٌن هما ... 

 االخرة  الخزي فً الدنٌا ، والعذاب فً -ب                   العذاب االلٌم ، واالستبدال  -أ

 الترهٌب من الركون للدنٌا  ، والترغٌب بنعٌم االخرة  -العذاب ، و الخسف فً االرض            د -ج

 من اطراف الفتوى " الذي ٌبٌن الحكم الشرعً فً المسؤلة الشرعٌة  ..." : -(89ٔ

 المفتى به  -د                      المفتً -جالمستفتً                 -المستفتى عنه              ب -أ

 من االمثلة على كبابر الذنوب والمعاصً ... -(9ٓٔ

 ترك النوافل من العبادة  -د                  القتل -جعدم رد السالم            -مجالسة رفقاء السوء     ب -أ

 وثٌقة المدٌنة ... من اشكال التكافل االجتماعً فً الجاهلٌة التً اقرها االسالم فً  -(9ٔٔ

      فداء االسرى -دالتعاون                   -كفالة الٌتٌم                 ج -دٌة القتل العمد          ب -أ

 من الحقوق التً اقرتها الوثٌقة للمواطنٌن داخل الدولة االسالمٌة فً المجتمع المدنً .. -(9ٕٔ

   جمٌع ما ذكر -حق التملك            د -ج                 حرٌة التدٌن -المواطنة               ب -أ

 لٌشٌر الى : َو اْعَتِصُموا بَحْبِل هللّاِ َجِمٌعاً َو ال َتَفّرقُوا..... "جاء التعبٌر بكلمة " جمٌعا " فً قوله تعالى "  -(9ٖٔ

 التجمع وتوحٌد الكلمة  -د       التمسك باالسالم  -ج      المسإولٌة المجتمعٌة -بالوحدة وعدم التفرق      -أ

 المراة التً جاءت للنبً تطلب الخلع  كانت زوجة الصحابً .... -(9ٗٔ

 شؤس بن قٌس  -سعد بن ابً وقاص           د -جثابت بن قٌس              -شؤس بن اوس          ب -أ

 س ، ٌسمى ....هو ٌوم اقتتلت فٌه قبٌلتً االوس والخزرج وكانت الغلبة فٌه لالو -(9٘ٔ

 ٌوم العسرة  -د                 ٌوم تبوك      -ج                  ٌوم بعاث -ٌوم عرفة             ب -أ

 الحكم المتضمن فً قوله تعالى "وال تقولوا لمن ألقى إلٌكم السالم لست مإمنا.. "  -(9ٙٔ

 تحرٌم الحكم بالظاهر  -الم           دوجوب رد الس -ر      جتحرٌم التكفٌ -بتحرٌم الكذب         -أ
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 تنص الوثٌقة ان افراد المجتمع سواء امام الشرع من حٌث ... -(97ٔ

 التكافل والتعاون  -د          المعاملة وعصمة الدماء -الواجبات             ج -الحقوق              ب -أ

 ... واحدة من االتٌة لٌست من ممٌزات الحضارة االسالمٌة -(98ٔ

 المرونة واالنفتاح  -د           تشاركٌة تعاونٌة -جالوسطٌة والتوازن          -االنسانٌة والعالمٌة    ب -أ

 سٌطرة القوى العالمٌة على مصادر الثروة ٌعد من اشكال الهٌمنة ......... على العالم االسالمً  -(99ٔ

 االجتماعٌة  -الفكرٌة                     د -ج                 االقتصادٌة -بالسٌاسٌة               -أ

 من السلبٌات التً ٌعٌشها الناس الٌوم والتً تسهم فً تراجع الدور الحضاري لالمة االسالمٌة .. -(ٕٓٓ

  جمٌع ما ذكر -دااللحاد او الالدٌنٌة          -التطرف الفكري           ج -التعصب المذهبً    ب -أ

 تعظٌم الحٌاة الغربٌة وقبول االفكارالتً تتعارض مع االسالم هو من اشكال الهٌمنة .... -(ٕٔٓ

 االجتماعٌة  -د                     الثقافٌة -جالعسكرٌة                    -االقتصادٌة           ب -أ

 الحضارة االسالمٌة ...واحدة من االتٌة لٌست من االسباب الداخلٌه التً اسهمت فً تراجع  -(ٕٕٓ

  ال شا مما ذكر -التراجع العلمً        د -سٌطرة الحٌاة المادٌة        ج -انتشار الفرقة والعصبٌة     ب -أ

الحضارة االسالمٌة افادت واستفادت من الحضارات االخرى والثقافات االنسانٌة التً عرفتها شعوب العالم  -(ٖٕٓ

 ذلك النها تمٌزت بـ ...

 ذات طابع عالمً  -د        المرونة واالنفتاح -جالوسطٌة والتوازن           -نسانٌة والعالمٌة          باال -أ

 من الصور التً ٌتحقق فٌها االنتماء للوطن .... -(ٕٗٓ

  رجمٌع ما ذك -دااللتزام بالقوانٌن           -حبه ورعاٌة مصالحه        ج -فهم تارٌخه وثقافته         ب -أ
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 ....  الفراغ امال:  والا

 . الزنا تحرٌم/  الزواج مشروعٌة....   النسل حفظ به ٌقصد شرعً حكم -(215

  السرقة تحرٌم.....  المال حفظ به ٌقصد شرعً حكم -(ٕٙٓ

  والخرافات البدع تحرٌم.......  الدٌن حفظ.....................  -(7ٕٓ 

  والمخدرات/ الخمر شرب تحرٌم .......   العقل حفظ...................... -(8ٕٓ

  القصاص عقوبة/  التداوي وجوب .........  النفس حفظ.....................  -(9ٕٓ

 ( شهور ٖ..........) عدتها تحٌض ال التً المطلقة -(ٕٓٔ

 ( لها عدة ال....................... )  عدتها والخلوة الدخول قبل المطلقة -(ٕٔٔ

 (حملها تضع بان قصرت ام طالت الحمل عدة.... )  عدتها زوجها عنها المتوفى الحامل المراة -(ٕٕٔ

  اٌام ٓٔ و اشهر ٗ.............  عدتها الدخول فبل  زوجها عنها المتوفى -(ٖٕٔ

  ضرورٌات.............    مرتبة فً االحكام من ٌعد ، باطلبال الناس اموال اكل تحرٌم -(ٕٗٔ

  ضرورٌات............   مرتبة فً االحكام من ٌعد ، الناس قتل تحرٌم -(ٕ٘ٔ

  تحسٌنٌات....................   مرتبة فً االحكام من ٌعد ، باللباس االهتمام -(ٕٙٔ

 حاجٌات................   رتبةم فً االحكام من ٌعد ، العالج لغاٌة التخدٌر -(7ٕٔ

  حاجٌات................    مرتبة فً االحكام من ٌعد ، المطر فً الجمع -(8ٕٔ

  العقد قبل علٌه االطالع حٌن القبول عدم.....   الزوجٌن بٌن التفرٌق بسببه ٌجوز الذي العٌب فً شرطا -(9ٕٔ

  شهور ٖ نفقة دفع....  االنفاق على القدرة لعدم قاضًال بحكم التفرٌق فً الرجعة بصحة الحكم فً شرطا -(ٕٕٓ

  الزوجٌن اهل من ٌكونا ان..................  الزوجٌن بٌن ٌصلحان الذٌن الحكمٌن شرطا -(ٕٕٔ

 ....  التكلٌف/  الذكورة  ........................ الجمعة صالة وجوبل شرطا -(ٕٕٕ

  ذلك اجل من بها اضر او الخلع على الزوج اجبرها اذا / . الخلع ًف الزوج على الفداء اخذ حرمةل شرط -(ٖٕٕ

 اسئلة موضوعية على الفصلين 
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 .فاكثر سنوات ٖ الزوج على الحكم /    الحبس بسبب التفرٌق دعوى المراة طلب جوازل شرطا -(ٕٕٗ

  بابنا طالقا.............  ٌعد والنزاع للشقاق الزوجٌن بٌن القاضً تفرٌق -(ٕٕ٘

  الدخول قبل بابنا/  العدة فً رجعً..........  ٌعد االنفاق لعدم الدخول قبل نالزوجٌ بٌن القاضً تفرٌق -(ٕٕٙ

  الطلقات عدد فً ٌإثر وال فسخا....................  ٌعد العٌب بسبب الزوجٌن بٌن القاضً تفرٌق -(7ٕٕ

  للعقد فسخا............... ٌعد الحبس بسبب الزوجٌن بٌن القاضً تفرٌق -(8ٕٕ

  للعقد فسخا...................  ٌعد قضابٌا خلعا الزوجٌن بٌن القاضً تفرٌق -(9ٕٕ

 اسئلة الصح والخطأ ....ثانيا : 

 x   رجعٌا طالقا دابما تعد االولى الطلقة -(231

      الزوجٌة العالقة ٌنهً دابما البابن الطالق -(ٖٕٔ

   كبرى بابنا طالقا دابما تعد الثالثة الطلقة -(ٕٖٕ

     x العدة فً داما ما بعضهما الزوجٌن ٌرث البابن الطالق فً -(ٖٖٕ

 x  رجعٌا طالقا ٌعد الرضابً الخلع بسبب الواقع الطالق -(ٖٕٗ

    فسخا ٌعد القضابً الخلع فً الزوجٌن بٌن التفرٌق -(ٖٕ٘

   . اخر زوجا ترٌد لكنها ٌإذٌها وال ٌحترمها انه مع له المخالعة زوجته من ماال زوج اخذ -(ٖٕٙ

   .الزوجٌن لكال ثابت العقد قبل الموجودة للعٌوب الزوجٌن بٌن التفرٌق طلب حق -(7ٖٕ

   . فسخا ٌعد للعٌوب الزوجٌن بٌن التفرٌق -(8ٖٕ

 x.  رجعٌا طالقا ٌقع والنزاع الشقاق فً  القاضً بحكم الزوجٌن بٌن التفرٌق -(9ٖٕ

 x    مرض باي احدهما اصٌب اذا الزوجٌن بٌن التفرٌق ٌصح -(ٕٓٗ

 x   االنفاق عن الزوج عسر تبٌن اذا الطالق لبتط ان الغنٌة للمرأة الٌجوز -(ٕٔٗ

 ×  الجمعة اذان بعد والشراء البٌع ٌكره  -(ٕٕٗ

 x  . قادر مسلم كل على مستحبة الجمعة صالة -(ٖٕٗ

 x   العاقل البالغ المسافر على الجمعة تجب -(ٕٗٗ
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ُ َعلَى قال تعالى  "  -(ٕ٘ٗ ًبا َوهللاَّ ٌْ وهُ َش َرُكْم َواَل َتُضرُّ ٌْ ْسَتْبِدلْ َقْوًما َغ ٌَ ْبُكْم َعَذاًبا أَلًٌِما َو ٌَُعذِّ ٍء َقِدٌرٌ إاِلَّ َتْنفُِروا  ًْ "  ُكلِّ َش

 تدل االٌة الكرٌمة على احدى المواضٌع التالٌة : 

 ال شا مما ذكر  -نصرة هللا لنبٌه     د -وجوب قتال االعداء    ج -ب      التحذٌر من التقاعس عن الجهاد -أ

 من صور العذاب االلٌم التً توعد هللا بها المتخلفٌن عن القتال فً سورة التوبة ... -(ٕٙٗ

 جمٌع ما ذكر  -د               تسلٌط االعداء -جالعذاب فً االخرة               -االستبدال           ب -أ

ر ربٌس الدولة االفراد للخروج للقتال وعلٌهم ان ٌخرجوا فً حاالتهم  جمٌعها فً النفٌر العام هو استنفا -(7ٕٗ

 العسر والٌسر  ..

 ال  -ب           نعم -أ

ُ  معنى كلمة سكٌنته فً قوله تعالى " -(8ٕٗ َدهُ بُِجُنوٍد لَْم َتَرْوَهاَسِكٌَنَتُه َفؤَْنَزلَ هللاَّ ٌَّ ِه َوأَ ٌْ  ..... "  َعلَ

 ال شا مما ذكر  -د                       طمؤنٌنته -ج                       نعمته       -ب         رحمته       -ا

 النبً وصاحبه ابو بكر .ا فً الغار ....." همفً قوله تعالى " ثانً اثنٌن اذ   -لمقصود بالضمٌر هما ا -(9ٕٗ

 ال   -ب        نعم -أ

 فتاح بٌن شعوب العالم وسهولة االتصال والتواصل بٌنها نتٌجة التقدم العلمً ٌسمى :االن -(ٕٓ٘

 المرونة  -د                        العولمة -ج                       االنفتاح    -ب      العالمٌة        -أ

 حرٌة التعبٌرعن الراي واالنتخاب من اٌجابٌات العولمة .. -(ٕٔ٘

 الفكرٌة والعلمٌة  -د            االقتصادٌة      -ج        االجتماعٌة والثقافٌة      -ب          السٌاسٌة -أ

 الغاء الهوٌة والخصوصٌة الثقافٌة  من سلبٌات العولمة : -(ٕٕ٘

 العلمٌة الفكرٌة و -د             االقتصادٌة      -ج         ة    االجتماعٌة والثقافٌ -ب      السٌاسٌة     -أ

 وضع الشعوب فً قوالب فكرٌة تتبع الدول المهٌمنة من سلبٌات العولمة .. -(ٖٕ٘

  الفكرٌة والعلمٌة -د             االقتصادٌة      -ج       االجتماعٌة والثقافٌة      -ب      السٌاسٌة     -أ 

 ستجدات والمتغٌرات من مظاهر عالمٌة االسالم انها شرٌعة ذات طابع عالمً ٌواكب الم -(ٕٗ٘

 ال  -ب                 نعم -أ

 = )معيدين + دراسة خاصة( 35 -31مكثف الدروس من 
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 ٌظهر مفهوم العولمة فً الجانب االقتصادي فقط  -(ٕ٘٘

 ال  -ب           نعم       -أ

 الخلٌفة الراشد الذي جمع القران فً عهده فً مصحف واحد هو  -(ٕٙ٘

 عثمان بن عفان  -د       ابً طالب    علً بن -ج           عمر بن الحطاب   -ب          ابو بكر الصدٌق–أ 

 الصحابً الذي عذبه عمه الحكم حتى ٌرجع عن االسالم .. -(7ٕ٘

  عثمان بن عفان -د        علً بن ابً طالب   -ج          عمر بن الحطاب     -ب      ابو بكر الصدٌق   –أ 

 والقتال .. الخلٌفة الذي اوصى جٌش اسامة بوصٌة بٌن فٌها مبادئ الحرب -(8ٕ٘

 عثمان بن عفان  -د        علً بن ابً طالب   -ج           عمر بن الحطاب    -ب         ابو بكر الصدٌق–أ 

 الصحابً الذي وصفه النبً بانه ال سبٌل للشٌطان علٌه  ، لقوة دٌنه واٌمانه .. -(9ٕ٘

 عثمان بن عفان  -د         بن ابً طالب   علً -ج              عمر بن الحطاب -ب       ابو بكر الصدٌق  –أ 

 الصحابً الذي تبرع ٌوم تبوك بنصف ماله فً تجهٌز الجٌش .. -(ٕٓٙ

 عثمان بن عفان  -د         علً بن ابً طالب   -ج              عمر بن الحطاب -ب       ابو بكر الصدٌق  –أ 

 هـ هو : ٘ٔالخلٌفة الذي دخل القدس فاتحا عام  -(ٕٔٙ

 عثمان بن عفان  -د          علً بن ابً طالب  -ج              عمر بن الحطاب -ب       ابو بكر الصدٌق  – أ

 الخلٌفة الذي اشتهر بتنظٌم الشإون المالٌة واالجتماعٌة و العسكرٌة فً الدولة االسالمٌة  -(ٕٕٙ

 عثمان بن عفان  -د         ن ابً طالب   علً ب -ج             عمر بن الحطاب -ب       ابو بكر الصدٌق  –أ 

 اشهر ودفن بجوار النبً .. ٙسنٌن و ٓٔمدة خالفته  -(ٖٕٙ

 عثمان بن عفان  -د          علً بن ابً طالب   -ج             عمر بن الحطاب -ب      ابو بكر الصدٌق   –أ 

 بعٌر فً عام المجاعة  ٓٓٓٔالخلٌفة الذي تبرع بقافلة من  -(ٕٗٙ

  عثمان بن عفان -د         علً بن ابً طالب    -ج          عمر بن الحطاب    -ب        ابو بكر الصدٌق  –أ 

 الخلٌفة الذي اشترى "  ببر رومة " بعشرٌن الف درهم من ٌهودي .. -(ٕ٘ٙ

  عثمان بن عفان -د             علً بن ابً طالب -ج        عمر بن الحطاب     -ب        ابو بكر الصدٌق   –أ 

 الخلٌفة الذي توفً على ٌد احد الخوارج عبد الرحمن بن ملجم فً صالة الفجر  -(ٕٙٙ

 عثمان بن عفان  -د            علً بن ابً طالب -ج          عمر بن الحطاب    -ب         ابو بكر الصدٌق  –أ 
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 لم ٌكن راغبا بها ..والخلٌفة الذي رفض الخالفة  -(7ٕٙ

 ن بن عفان عثما -د            علً بن ابً طالب -ج          عمر بن الحطاب     -ب         ابو بكر الصدٌق  –أ 

      نزالت االٌات من سورة التوبة فً عام : -(8ٕٙ

 هـ ٕٔ -د        هـ             ٓٔ -ج                             هـ9 -ب             هـ              ٖ -أ

 الهدف من ذكر القصص فً القران الكرٌم هو :  -(9ٕٙ

 الرجوع لتفسٌرها -د          ة   االتعاظ والعبر -جالتؤكد من صحتها         -االهتمام بالتفاصٌل         ب -أ

 االعجازالوارد فً قوله تعالى " غلبت الروم فً ادنى االرض ..." :  -(7ٕٓ

 بٌانً غٌبً  -د        علمً جغرافً         -ج              علمً غٌبً -بعلمً بٌانً                  -أ

 االعجاز العلمً فً القران قابم على اساس :  -(7ٕٔ

 الحقابق الثابتة -النظرٌات والفرضٌات             د -ج        الحقابق العلمٌة -بالمكتشفات العلمٌة          -أ

 اٌا اجتماعٌة .. ٌظلم اخاه وال ٌنصره معنى " ٌخذله " فً حدٌث وص -(7ٕٕ

  ال -ب                     نعم      -أ

 تجاوز الحد واالعتداء على حقوق االخرٌن ٌسمى ...  -(7ٖٕ

 ال شا مما ذكر  -التحقٌر                    د -الخذالن                ج -ب                       الظلم -أ

 السلعة ال بقصد شرابها بل لخداع الناس ٌسمى  الزٌادة فً ثمن  -(7ٕٗ

 الحسد  -د                         التناجش -جالتباغض                  -البٌع على البٌع          ب -أ

 حرم االسالم الحسد الن فً اعتراض على توزٌع هلل للنعم ..  -(7ٕ٘

 ال  -ب                         نعم -أ

 بٌع على البٌع فً االسالم .... ) حرام (حكم ال -(7ٕٙ

 ال  -ب                        نعم -أ

 من االمثلة على التناجش فً عصرنا الحالً ما ٌحدث من مزاٌدات فً  المزادات العلنٌة .. -(77ٕ

 ال  -ب                       نعم -أ

 الخلٌفة الذي دفن فً حجرة النبً علٌه الصالة هو .. -(78ٕ

  ابو بكر وعمر رضً هللا عنهما -دعثمان بن عفان     -على بن ابً طالب     ج -ابو بكر الصدٌق     ب -أ
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 مات متؤثرا بجراحه هو ... والخلٌفة الذي طعن وهو ٌصلً الفجر ،  -(79ٕ

 ب عمر بن الخطا -د          عثمان بن عفان    -ج  على بن ابً طالب      -ابو بكر الصدٌق     ب -أ 

 الخلٌفة الذي خلفه النبً علٌه الصالة والسالم  ٌوم بدر ؛  لٌعتنً بزوجته المرٌضة هو ... -(8ٕٓ

 عمر بن الخطاب  -د             عثمان بن عفان -جعلى بن ابً طالب        -ابو بكر الصدٌق     ب -أ

 الخلٌفة الذي دفن فً البقٌع بعد وفاته هو ...  -(8ٕٔ

 عمر بن الخطاب  -د             عثمان بن عفان -جعلى بن ابً طالب        -ب     ابو بكر الصدٌق -أ

 قال النبً الكرٌم " ْلعطٌن الراٌة رجال ٌفتح هللا على ٌدٌه " الرجل الذي قصده النبً هو . -(8ٕٕ

 لخطاب عمر بن ا -عثمان بن عفان             د -ج       على بن ابً طالب -بابو بكر الصدٌق      -أ

 الخلٌفة الذي دفن بعد وفاته فً الكوفة هو ... -(8ٖٕ

 عمر بن الخطاب  -عثمان بن عفان             د -ج       على بن ابً طالب -بابو بكر الصدٌق      -أ

 ٌدل  قول هللا تعالى " إّن هذا القرآن ٌهدي للتً هً اقوم .. "  على ان القران الكرٌم  ... -(8ٕٗ

 معجز فً لفظه ونظمه  -انه معجز فً آٌاته       د -ج     القران كتاب هداٌة وارشاد -بلعلمً     االعجاز ا -أ

 من االعجاز العلمً فً القران الكرٌم ، ان الجبال لها جذور مغروسة فً االرض ٌبلغ عمقها ما ٌعادل .... -(8ٕ٘

 ن ارتفاعها فوق سطح االرض مرة م ٕٔ -مرات من ارتفاعها فوق سطح االرض               بٓٔ -أ

 مرة من ارتفاعها فوق سطح االرض  ٕٓ -د              مرة من ارتفاعها فوق سطح االرض ٘ٔ -ج

قال تعالى  " قل انزله الذي ٌعلم السّرفً السماوات واالرض انه كان غفورا رحٌما "  تدل االٌة الكرٌمة   -(8ٕٙ

 على ..

     احاطة علم هللا تعالى وانه وسع كل شًء علما -ب                         مراقبة هللا تعالى              -أ

 جمٌع ما ذكر  -االعجاز العلمً فً القآن الكرٌم                   د -ج

 احدى انواع االعجازالتالٌة ... ، ٌقصد به اخبار القران الكرٌم بحقابق علمٌة اثبتها العلم التجرٌبً -(87ٕ

  العلمً -التشرٌعً                         د -الغٌبً                    ج -ب                      البٌانً -أ

 .  ال تصادم بٌن اٌات القران الكرٌم وبٌن الحقابق العلمٌة المكتشفة -(88ٕ

 ال  -ب                               نعم -أ

 والسبب فً ذلك .. الحقابق العلمٌة المكتشفة ال تصادم بٌن اٌات القران الكرٌم وبٌن -*(89ٕ

 ال شا مما ذكر  -الن القران صالح لكل زمان     د -ج     الن مصدرهما واحد هو هللا -ثابتة       بالنها حقابق  -أ
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 هو  ...   " الى االرض اّثاقلتمالمعنى المراد من كلمة  "  -(9ٕٓ

 جمٌع ما ذكر  -لم تخرجوا للجهاد            د -روج             جتؤخرتم فً الخ -تباطبتم وتقاعستم      ب -أ

 ، ما لم تكن نظرٌات قابلة للتغٌر ..ربط اي مكتشف علمً باالٌات القرانٌة بالعلماء  قام -(9ٕٔ

  ال -بنعم                            -أ

 تعد من اساٌب التعامل مع العولمة .. ،االفادة من افكار االخرٌن التً التتعارض مع قٌمنا االسالمٌة -(9ٕٕ

 الثقافٌة واالجتماعٌة  -السٌاسٌة              د -االقتصادٌة                ج -ب           الفكرٌة والعمٌة -أ

 حل المشكالت االنسانٌة والمشكالت البٌبٌة من اٌجابٌات العولمة  ...  -(9ٖٕ

  الثقافٌة واالجتماعٌة -دالسٌاسٌة               -ٌة                جاالقتصاد -الفكرٌة والعمٌة           ب -أ

 ، ٌعد من اسالٌب التعامل مع العولمة .. المحافظة على القٌم والتراث المادي والمعنوي -(9ٕٗ

  ماعٌةالثقافٌة واالجت -دالسٌاسٌة               -االقتصادٌة                ج -الفكرٌة والعمٌة           ب -أ

 تطوٌق االنتاج القومً للدول الفقٌرة والضعٌفة ،ٌعتبر من سلبٌات العولمة .. -(9ٕ٘

 الثقافٌة واالجتماعٌة  -السٌاسٌة              د -ج               االقتصادٌة  -بالفكرٌة والعمٌة            -أ

 حرٌة الفكر والراي تعد من اٌجابٌات العولمة .... -(9ٕٙ

 الثقافٌة واالجتماعٌة  -د              السٌاسٌة -جاالقتصادٌة                 -والعمٌة           ب الفكرٌة -أ

 ..، العبارة تفٌد   رسالة االسالم موجهة للناس كافة ، لٌست خاصة بجنس دون جنس والقوم دون قوم  -(97ٕ

  الهوٌة االسالمٌة  -د          لمٌة االسالمعا -جذات طابع حضاري          -الحضارة االسالمٌة          ب -أ

 تدمٌر االسرة والنسٌج االجتماعً ٌعد من سلبٌات العولمة الفكرٌة والعلمٌة . -(98ٕ

  ال -بنعم                               -أ

 حرٌة االنتخاب واالختٌار،  تعد من سلبٌات العولمة السٌاسٌة  -(99ٕ

  ال -ب                         نعم      -أ

 تهمٌش الثقافات االخرى تعد من سلبٌات العولمة الفكرٌة والعلمٌة  -(ٖٓٓ

 ال -ب                             نعم  -أ

 انتهت االسبلة
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 0796265954  -سامر ضرار  أ. 


