
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسلوب منظم فً اكتشاؾ المعرفة والوصول الٌها باستخدام االدوات الموضوعٌة المتاحة ٌسمى : -(1) 

 الحوار  -د           العلوم االنسانٌة      -ج            البحث العلمً -بالعلوم التطبٌقٌة              -أ

 اساس البحث العلمً الذي ٌدل علٌه قول هللا تعالى " قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقٌن .." ....  -(2)

 الشا مماذكر  -مراعاة متطلبات العلوم          د -االستنتاج واالستنباط        ج -ب           اقامة الدلٌل -أ

م فاسق بنبأ فتبٌنوا ان تصٌبوا قوما بجهالة ..... " على واحدة داللة قول هللا تعالى " ٌا اٌها الذٌن امنوا ان جاءك -(3)

 من االتٌة من اخالقٌات البحث العلمً : 

  الثوثٌق والتثبت -دالبعد عن الهوى            -الصدق فً عرض النتابج        ج -باالمانة والصبر       -أ

 من متطلبات دراسة الفقه وعلوم التشرٌع :  -(4)

   قواعد استنباط االحكام -دالبحوث العلمٌة                -التجارب المٌدانٌة          ج -ب      اللؽة العربٌة   -أ

 :  المعنى هذا تفٌد التالٌة االٌات اي – الفرضٌات الثبات الدلٌل اقامة -  العلمً البحث قواعد و اساسٌات من -(6)

 " مسؤوال عنه كان اولبك كل والفؤاد والبصر السمع ان علم به لك لٌس ما تقؾ وال"     تعالى قال -أ

 "  ٌخرصون اال هم وان الظن اال ٌتبعون ان"   تعالى قال -ب

 .."  اصالحها بعد االرض فً تفسدوا وال"   تعالى قال -ج

 " صادقٌن كنتم ان برهانكم هاتوا قل"    تعالى قال -د

 .. هً المسلمٌن  عند العلمً البحث من الؽاٌة -(7)

  ذكر مما شا ال -د         والحضاري العلمً التقدم تحقٌق -ج    المعرفة اكتشاؾ -ب        والصبر االمانة -أ

 

 الػصل الدراسي االول 

 2020الدّييل ...                   " بنك االسىلة الموضوعية "                

 " تغطية شاملة للمادة"  –وم االسالمية لالع

   سؤال موضوعي مًنوع (330أكٌر من ) وحًوى

  0796265954سامر ضرار  -أ



 

 

  العلمً البحث فً المعتبرة االدلة من دلٌل اي على مثاال ٌعد تعالى هللا وجود على االستدالل -(8)

  ذكر ما جمٌع -د               واالستنباط االستنتاج دلٌل -ج        النقلً الدلٌل -ب        التجرٌبً الدلٌل -أ

 ... هو مستشفى القامة مناسب مكان اختٌار فً التجرٌبً المنهج اعتمد الذي االمام -(9)

  ذكر مما شا ال -د                        سٌنا ابن -ج               الرازي -ب         الندوي الحسن ابو -أ

 ...  الباحث اخالقٌات احدى على الكرٌمة االٌة تدل"  ٌخرصون اال هم وان الظن اال ٌتبعون ان"  تعالى قال -(11)

  ذكر ما جمٌع -د             والصبر االمانة -ج          والتثبت التوثٌق -ب     والتحٌز الهوى عن البعد -أ
 
 ٌدل قول النبً علٌه الصالة والسالم " ال اٌمان لمن ال امانة له " ... -(11) 
 
 ال شا مما ذكر  -خلق االمانة                د -ج             صلة االٌمان باالخالق -باهمٌة االخالق       -أ

 اال المتقٌن  " ٌدل ان االخالق تكتسب باحدى الطرق التالٌة  ى " االخالء ٌومبذ بعضهم  لبعض عدو  قول هللا تعال -(12)

 العبادات   -تربٌة النفس              د -ج             البٌبة االجتماعٌة -بالتعوٌد والممارسة      -أ

 تكتسب االخالق صفة االحكام الشرعٌة ، فان حكم الصدق واالمانة ٌكون على المسلم .. -(13)

  واجبا -دمستحبا                       -مندوبا                      ج -ب               سنة         -أ

اها " ٌدل على شمولٌة االخالق لعالقة االنسان بـ .. -(14)  قول هللا تعالى " قد افلح من زكاها ، وقد خاب من دس 

 بالبٌبة المحٌطة به  -بالناس واالخرٌن           د -ج                       بنفسه -بباهلل تعالى                -أ

 قول هللا تعالى " وال تفسدوا فً االرض بعد اصالحها " ٌدل على شمولٌة االخالق لعالقة االنسان بـ .. -(15)

  المحٌطة بهبالبٌبة  -دبالناس واالخرٌن            -بنفسه                       ج -باهلل تعالى               ب -أ

 واحدة من االتٌة تعد من الطرابق التً تكتسب االخالق من خاللها ... -(16)

  البٌبة االجتماعٌة -داالحكام الشرعٌة             -االٌمان                      ج -العبادات                 ب -أ

 ق ..واحدة من االتٌة ال تعد من الجوانب التً تظهر اهمٌة االخال -(17)

  التدرٌب والتعوٌد -داالحكام الشرعٌة             -االٌمان                      ج -العبادات                 ب -أ

 اتصاؾ المسلم بخلقً " الشجاعة والكرم " حكمه الشرعً هو :  -(18)

 مستحب  -د           حرام                -ج                      مندوب -بواجب                    -أ

 ٌعد خلقً " الحلم والحٌاء " من ااالمثلة على االخالق المتصلة بعالقة االنسان بـ ...  -(19)

 بالبٌبة المحٌطة به  -بالناس واالخرٌن           د -ج                      بنفسه  -بباهلل تعالى                -أ

 



 

 

اموالهم صدقة تطهرهم وتزكٌهم بها " على واحد من الجوانب التالٌة التً تظهر ٌدل قول هللا تعالى " خذ من  -(21)

 اهمٌة االخالق ..

 البٌبة االجتماعٌة  -االحكام الشرعٌة            د -االٌمان                      ج -ب                العبادات  -أ

 ٌدل على اسلوب النبً فً التعامل مع الناس ... حزن النبً عند موت " عثمان بن مظعون " وبكاءه علٌه -(21) 

 المشاورة وتقبل النصح  -د       التعبٌرعن مشاعره -جالرفق بمن حوله      -حسن التواصل معهم     ب -أ

قوله صلى هللا علٌه وسلم " اللهم اؼفر لقومً ، فانهم ال ٌعلمون " ٌدل على واحد من اسالٌب النبً فً  -(22)

 الناس التالٌة :التعامل مع 

   ال شا مما ذكر -دالرفق بمن حوله            -حسن التواصل           ج -التعبٌر عن المشاعر      ب -أ

 التالٌة االسالٌب احد على ٌدل..... " بوجهه علٌه اقبل اال احد ٌكلمه ٌكن لم انه"    النبً هرٌرة ابو وصؾ -(23)

 : االخرٌن مع التعامل فً للنبً

  الناس مع التواصل حسن -د   حوله بمن الرفق -ج     له واالستماع المتحدث احترام -ب    المشاعر عن التعبٌر -أ

 " :  ٌعلمون ال فانهم ، لقومً اؼفر اللهم"     النبً قول داللة -(24)

  ذكر مما شا ال -د          الزالت التجاوزعن -ج             المشاعر عن التعبٌر -ب           التواصل حسن -أ

 واحدة من االتٌة تعد من االداب التً اشار الٌها النبً فً التعامل مع المتحدث .. -(25)

  جمٌع ما ذكر -دعدم مقاطعته                -االستماع له                      ج -احترامه بالنظر الٌه      ب -أ

 الدوام لمواساتها فً مقتل اخٌها ،ٌدل اسلوب الهدي النبوي مع االخرٌن هو ..زٌارة النبً الم سلٌم على  -(26)

 النصح والمشورة  -التعبٌر عن مشاعره         د -الرفق بمن حوله         ج -ب    حسن التواصل مع الناس -أ

 من فوابد الشورى فً االسالم  .. -(27)

  جمٌع ما ذكر -دالتشارك فً تحمل المسؤولٌة        -اب    جالوصول للراي الصو -تحري الحق              ب -أ

 الصحابً الذي قام النبً بالترفق فً توجٌهه للحق ، النه كان ٌرمً نخل الصحابة هو .. -(28)

  ابً رافع الؽفاري -د        ابن ام مكتوم         -ج    عتبان بن مالك          -ابو موسى االشعري      ب-أ

 سؤال النبً لخادمه  : الك حاجة ؟  ، بدل على اسلوب النبً فً التعامل مع الناس وهو .... -(29)

 النصح والمشورة  -التعبٌر عن مشاعره         د -الرفق بمن حوله         ج -ب    حسن التواصل مع الناس -أ

 دنٌوٌة ...الرجل الذي جاء النبً مفاوضا له فً الرجوع عن دٌنه مقابل عروض  -(31)

 ابً رافع الؽفاري  -د        ابن ام مكتوم         -ج    عتبان بن مالك          -ب            عتبة بن الربٌعة  -أ

 



 

 

 :رمات وكل ترك المر او فعل لنهً ... هو مفهوم لمصطلح ترك الواجبات او ارتكاب المح -(31) 

  الذنب -دالعاصً                             -الكبابر                      ج -المذنب                ب -أ

 :  على ٌدل"  التوابون الخطابٌن وخٌر ، خطاء ادم ابن كل"  النبً قول -(32)

  ذكر ما جمٌع -د       الذنب على االصرار عدم -ج       للتوبة المسارعة -ب       للمخطا التوبة باب فتح -أ

 .. وهو المذنبٌن مع التعامل فً النبً اسلوب على ٌدل..... "  ؟ المفلس من اتدرون"  صلى قوله -(33)

    المذنبٌن السترعلى -ب                             الصالح للعمل المذنبٌن ارشاد -أ

  والتنفٌرمنه بالذنب التعرٌؾ -د                                  القٌامة  ٌوم الظالم حال -ج

 .. هو الكرٌمة االٌة له تشٌر الذي الحكم الشرعً"  كقتله المسلم لعن: "  النبً قول -(34)

 للمذنب التوبة باب فتح -د    المذنبٌن على الستر -ج    الناس ذوات لعن عن النهً -ب    المذنب كرامة حفظ -أ

 .. هوٌدل على احدى اسالٌب النبً فً التعامل مع المذنبٌن "  كقتله المسلم لعن: "  النبً قول -(34)#

  للمذنب التوبة باب فتح -د    المذنبٌن على الستر -ج    الناس ذوات لعن عن النهً -ب    المذنب كرامة حفظ -أ

 على السابقة االٌة تدل... "  السٌبات ٌذهبن الحسنات ان اللٌل من وزلفا النهار طرفً الصالة واقم"  تعالى قال -(35)

 ...  المذنبٌن مع التعامل فً النبً اسلوب

  وحقوقهم كرامتهم حفظ -د   لهم التوبه باب فتح -ج   الصالة على المحافظة -ب    الصالحة لالعمال ارشادهم -أ

 .. التالٌة المؤسسات بإحدى  منوط الدور هذا ، الجناة تأهٌل واعادة العالج تقدٌم -(36)

  والتأهٌل مراكزاالصالح -د                    المدرسة -ج             االعالم -ب                    االسرة -أ

 المجتمع مؤسسات مسؤولٌة تحت ٌندرج  والمجرمٌن الجناة لتأهٌل اعادة من اإلدمان مراكزعالج به تقوم ما -(37)

 .... فً والدولة

  الجناة عقوبة -د          والتثقٌؾ التوعٌة -ج              المسلكٌة المعالجة -ب         واالرشاد النصح -أ

 : تسمى المجتمع بناء فً  ٌسهمون تجعلهم التً واالشؽال الحرؾ وتعلٌمهم والجناة المذنبٌن تأهٌل -(38)

   االطفال جنوح -د              المسلكٌة المعالجة -ج                 االدمان عالج -ب             الجناة عقوبة -أ

 ...... مسؤولٌة من هو فٌهم الخٌر بذور واستخراج والطالب الشباب عند الخاطا السلوك تعدٌل -(39)

  المدرسة -د            واالصالح التأهٌل مراكز -ج                       االعالم -ب                   االسرة -أ

 ...  مسؤولٌة تحت تندرج  واالستقامة الخٌروالتوبة نحو المذنبٌن بٌد تأخذ التً االصالحٌة البرامج بث -(41)

  االدمان مراكزعالج -د                      االعالم -ج                       االسرة -ب                 المدرسة -أ



 

 

 ... به تقوم الذي الدور من ٌعد  وادابه الحواراسلوبه اهمٌة حول التدرٌبٌة الدورات عقد -(41) 

  المسجد -د                   والملتقٌات الندوات -ج                االعالم -ب     التعلٌمٌة المؤسسات -أ

 : الحوار تعزٌز فً..........  بـ منوط الدور هذا ، وؼٌرها االخبارواالحداث نقل فً والحٌادٌة الموضوعٌة -(42

 التعلٌمٌة المؤسسات -د               والملتقٌات الندوات -ج                المسجد -ب                  االعالم -أ

 اسلوب ٌمارسه االفراد فً تبادل االراء واالفكار بصورة دابمة بهدؾ الوصول للصواب.. -(43)

 البحث العلمً  -القٌادة                            د -ج                     الحوار -بالشورى                -أ

 واحدة من االتٌة ال تعد من الدور الذي تقوم به االسرة فً تنمٌة الحوار ... -(44)

 اصؽاء االبوٌن لالبناء     -ب                   اقامة الجلسات الحوارٌة                      -أ

  عقد المجالس العلمٌة -د                 التزام االبوٌن باسلوب الحوار                  -ج

 

 استخدام التمثٌل فً ؼرس ثقافة الحوار هو دور ...  -(45)

  المسجد -د                   والملتقٌات الندوات -ج                االعالم -ب        التعلٌمٌة المؤسسات -أ

 من المؤسسات االجتماعٌة التً ٌرتادها االفراد للثقافة والترفٌه عن النفس ، وتعزز ثقافة الحوار هً : -(46)

 المسجد  -د               النوادي والملتقٌات -جالجامعة                 -المدرسة                    ب -أ

 من وسابل تعزٌز الحوار فً المؤسسات التعلٌمٌة ... -(47)

 عقد الجلسات الحوارٌة التدرٌبٌة  -اتباع المدرسٌن اسالٌب الحوار فً التدرٌس              ب -أ

 جمٌع ماذكر  -تضمٌن المناهج التعلٌمٌة اسلوب الحوار                 د -ج

 من وسابل تعزٌز الحوار فً المسجد .. -(48)

 اختٌار اسلوب الخطاب الحواري  -باختٌار موضوعات الخطب التً تنمً الحوار              -أ

 جمٌع ما ذكر  -دعقد مجالس علمٌة فً المسجد                            -ج

ما قامت به زوجة النبً خدٌجة رضً هللا عنها فً التخفٌؾ من روع النبً عندما رجع من الؽار ٌعد مثاال على  -(49)

 دور ............... فً تعزٌز ثقافة الحوار .. 

 المرأة  -الزوجة                        د -ج                    االسرة -بالمسجد                     -أ

 من االثار الناجمة عن قٌام المسجد بدوره فً تعزٌز الحوار فً المجتمع ... -(51)

 تكوٌن شخصٌة االنسان ومهارات التواصل لدٌه  -ب                     تعزٌز الروابط االٌمانٌة واالجتماعٌة -أ

 حل الخالفات االجتماعٌة  -د             تقدٌم الدعم النفسً الفراد االسرة            -ب

 



 

 

 قال تعالى : "ٌا اٌها الذٌن امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبٌنوا......" تدل االٌة الكرٌمة على :  -(51)

 البعد عن الهوى  -الصدق              د -ج              التوثٌق والتثبت -ب           االمانة فً النقل       -أ

 اي االٌات التالٌة تفٌد هذا المعنى :  –اقامة الدلٌل الثبات الفرضٌات  -من اساسٌات و قواعد البحث العلمً   -(52)

 كل اولبك كان عنه مسؤوال " قال تعالى " وال تقؾ ما لٌس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد -أ

 قال تعالى " ان ٌتبعون اال الظن وان هم اال ٌخرصون "  -ب

 قال تعالى " وال تفسدوا فً االرض بعد اصالحها .."  -ج

 قال تعالى " قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقٌن " -د

 الؽاٌة من البحث العلمً عند  المسلمٌن هً .. -(53)

 ال شا مما ذكر  -د         تحقٌق التقدم العلمً والحضاري -جاكتشاؾ المعرفة     -ب االمانة والصبر        -أ

 االستدالل على وجود هللا تعالى ٌعد مثاال على اي دلٌل من االدلة المعتبرة فً البحث العلمً  -(54)

 جمٌع ما ذكر  -د               دلٌل االستنتاج واالستنباط -جالدلٌل النقلً         -الدلٌل التجرٌبً        ب -أ

 االمام الذي اعتمد المنهج التجرٌبً فً اختٌار مكان مناسب القامة مستشفى هو ... -(55)

 ال شا مما ذكر  -ابن سٌنا                        د -ج               الرازي -بابو الحسن الندوي          -أ

 " المركز الجؽرافً الملكً " ٌعد مثاال على مؤسسات تهتم بـ :  -(56)

    البحث العلمً -دالعناٌة بالشباب             -رعاٌة ذوي االعاقة        ج -العناٌة بالموهوبٌن        ب -أ

حد االسالٌب التالٌة وصؾ ابو هرٌرة النبً   " انه لم ٌكن ٌكلمه احد اال اقبل علٌه بوجهه ..... " ٌدل على ا -(57)

 للنبً فً التعامل مع االخرٌن :

 حسن التواصل مع الناس  -الرفق بمن حوله   د -ج     احترام المتحدث واالستماع له -بالتعبٌر عن المشاعر     -أ

بط تزكٌة قال تعالى " وما امروا اال لٌعبدوا هللا مخلصٌن له الدٌن حنفاء ..." تدل االٌة الكرٌمة على احدى ضوا -(58

 النفس االتٌة ..

 ال شا مما ذكر  -االستمرارٌة والدٌمومة        د -ج         االخالص والمشروعٌة -بالتوازن واالعتدال      -ا

 قال تعالى " واتبع ما ٌوحى الٌك من ربك ان هللا كان بما تعملون خبٌرا " تشٌر االٌة الكرٌمة الى : -(59

 االقبال على الطاعة  -التوازن واالعتدال          د -االخالص هلل            ج -ب         موافقة العمل للشرع  -أ

 " ال ٌكلؾ هللا نفسا اال وسعها " تشٌر االٌة الكرٌمة الى احدى ضوابط تزكٌة النفس وهً :  -(61

 االستمرارٌة والدٌمومة  -د  تقوٌة الصاة باهلل         -التوازن واالعتدال      ج -االخالصوالمشروعٌة         ب -أ

 قال رسول هللا " وجعلت قرة عٌنً الصالة " ٌدل الحدٌث النبوي على احدى اثار تزكٌة النفس وهً : -(61

 تقوٌة الصلة باهلل  -علو الهمة                 د -ج      القناعة والطمأنٌنة -بالرضا و السعادة              -أ



 

 

 عن النبً " ان هللا ال ٌمل حتى تملوا وان احب االعمال الى هللا ما دام وان قل " داللة الحدٌث الشرٌؾ  -(62

 ال شا مما ذكر -االعتدال والتوازن        د -علو الهمة                ج -ة      باالستمرارٌة والدٌموم -أ

 همة " :واحد من االدلة الشرعٌة التالٌة ٌدل على " علو ال -(63

 قال تعالى " واتبع فٌما اتاك هللا الدار االخرة والتنس نصٌبك من الدنٌا ..." -أ

 قال رسول هللا " ان هللا كرٌم ٌحب الكرم ،وٌحب معالً االخالق وٌكره سفسافها" -ب

 قال تعالى " واتبع ما ٌوحى الٌك من ربك ان هللا كان بما تعملون خبٌرا "  -ج

 اتبع السٌبة الحسنة تمحها ....."قول رسول هللا "  -د

قال تعالى "الم تر كٌؾ ضرب هللا مثال كلمة طٌبة كشجرة طٌبة اصلها ثابت وفرعها فً السماء " الفابدة من  -(64

 اٌراد المثل فً االٌة السابقة ..

 االٌجاز  -االقناع                    د -ج                 الترؼٌب و التنفٌر -بالمدح والذم                  -أ

قال تعالى "الم تر كٌؾ ضرب هللا مثال كلمة طٌبة كشجرة طٌبة اصلها ثابت وفرعها فً السماء " المعنى المراد  -(65

 تقرٌبه فً المثال السابق فً االٌة :

 اثر الكلمة الطٌبة والكلمة الخبٌثة فً الدنٌا واالخرة  -أ

 االٌمان الراسخ ، واالنحراؾ عن الصراط المستقٌم  -ب

 الشجرة الطٌبة الراسخة  ، والشجرة الخبٌثة المقطوعة  -ج

 اثر االٌمان الرسخ ، واثر االنحراؾ عن الصراط المستقٌم  -د

 مالحظة : اذا طلب فً السؤال الحال المراد بٌانه الجواب = ب

 واذا طلب فً السؤال الصورة المحسوسة الجواب = ج           

 ؼاٌة زكرٌا علٌه السالم من طلبه الولد من هللا هو : -(66

 الن الولد مبعث طمأنٌنة وسعادة ألبوٌه  -ب                   رؼبته فً ان ٌتولى ولده امر قومه من بعده  -أ

 جمٌع ما ذكر  -د                        اراد ان ٌورثه ما ٌملك من ثروة          -ج

 ماذا طلبت امرأة عمران من هللا تعالى :  -(67

 ان ٌتقبل هللا مرٌم وٌحمٌها من وساوس الشٌطان  -ب ان ٌجعل مولودها ذكرا                                  -أ

 كر ال شا مما ذ -ان ٌجعل مولودها للخدمة فً بٌوت هللا               د -ج

 الدرس المستفاد من  " كلما دخل زكرٌا المحراب على مرٌم وجد عندها رزقا "  -(68

 الحرص على رعاٌة الٌتٌم     -ب                      التأكٌد على ان الرزق من عند هللا -أ

 جمٌع ما ذكر  -اكرام هللا تعالى لمرٌم                                   د -ج



 

 

 الدرس المستفاد من كالم عٌسى علٌه السالم فً المهد  -(69

 ال شا مما ذكر  -االٌمان بالرسل جمٌعا      د -ج       قدرة هللا ال ٌعجزها شا -بتبربة مرٌم علٌها السالم         -أ

 الدرس المستفاد من تبربة هللا تعالى لمرٌم العفٌفة الطاهرة . -(71

    ان هللا ٌدافع عن عباده الصالحٌن -بعالى                      التأكٌد على قدرة هللا ت -أ

 جمٌع ما ذكر  -االٌمان بالمعجزات االلهٌة                      د -ج

 انطق هللا عٌسى علٌه السالم مرتان فً المهد  ) فً المرة الثانٌة كان من اجل ...( : -(71

  أ+ب -د           لبٌان انه عبد هللا ونبٌه -ج  اظهارا لبراءة امه      -تسلٌة لمرٌم كً ال تحزن           ب -أ

 قول هللا تعالى " امن ٌجٌب المضطر اذا دعاه وٌكشؾ السوء " ٌشٌر اوٌدل على ..... -(72

 وجوب االخالص هلل فً الدعاء     -ب                مشروعٌة التقرب الى هللا باالعمال الصالحة -أ

 الٌقٌن باالجابة بعد الدعاء  -التوكل على هللا واالخذ باالسباب                             د -ج

 الضابط االساسً فً االنفتاح على االمم االخرى من ؼٌر المسلمٌن ... -(73

  الحفاظ على مبادئ االسالم -دالتوازن واالعتدال          -ج          المرونة   -عدم التقلٌد االعمى          ب -أ

 من مظاهر اهتمام المسلمٌن باللؽة العربٌة ... -(74

  جمٌع ما ذكر -دترجمة الكتب الٌها    -استخدامها فً الندوات والمؤتمرات   ج -االعتزاز بتعلمها وتطبٌقها     ب -أ

 ول " الذي شهده مع قرٌش قبل البعثة ، ٌعد مثاال من حٌاة النبً على ...ثناء النبً على " حلؾ الفض -(75

 االعتزاز باللؽة العربٌة  -د                     االنفتاح -جالعناٌة بالموهوبٌن              -الحوار                ب -أ

 اللؽة العربٌة تعد من مقومات ...  -(76

  الهوٌة االسالمٌة -دالحضارة االسالمٌة             -البحث العلمً            ج -التارٌخ االسالمً         ب -أ

 ٌدل قول هللا تعالى " لن تنالوا البر حتى تنفقوا مماتحبون " : -(77

 ال شا مما ذكر  -د           التكافل االجتماعً   -جوجوب الزكاة             -الصدقة                    ب -أ

 داللة قول رسول هللا   " تداووا فان هللا عز وجل لم ٌضع داء اال وضع له دواء " : -(78

 ال شا مما ذكر  -الصحة النفسٌة                  د -التداوي                 ج -ب                  الصحة  -أ

 ، ٌعد مثاال على االنجازات الصحٌة للمسلمٌن فً مجال ..تحدٌد وظٌفة اعضاء الجسم وعروقه وعضالته  -(79

 الصحة النفسٌة  -علم الجؽرافٌا                  د -ج              علم التشرٌح -بالعملٌات الجراحٌة     -أ

 



 

 

نت االٌة قال تعالى " واخفض لهما جناح الذل من الرحمة .... " الصورة التً ٌنبؽً لالبن ان ٌكون فٌها كما بٌ -(81

 الكرٌمة هً : 

 ال شا مما ذكر  -الطاعة فً ؼٌر المعصٌة           د -ج           التذلل والتواضع -بالطاعة المطلقة        -أ

تكلٌؾ النبً البن ام مكتوم بامارة المدٌنة اكثر من مرة وهو اعمى  ٌدل على توجٌهات النبً فً التعامل مع  -(81

 ذوي االعاقة هو .. 

 اعطابهم االمل  -قضاء حوابجهم                    د -ج           تقدٌر الذات لدٌهم -بالتٌسٌر علٌهم         -أ

 قوله علٌه     " انطلقوا بنا الى البصٌر .." ٌدل على احدى توجٌهات النبً فً التعامل مع ذوي االعاقة .. -(82

 تقبلهم واعطابهم االمل  -د       مراعاة مشاعرهم -قة عنهم      جالتٌسٌر ورفع المش -تقدٌر الذات لدٌهم    ب -أ

 المسؤول االول فً عناٌة الموهوبٌن والمبدعٌن هو .... -(83

 مؤسسات المجتمع  -د                       االسرة  -جالدولة                        -المدرسة                 ب -أ

 بة الموهوبٌن وتنمٌة مواهبهم واثراء ثقافتهم هو دور ومسؤولٌة ...العمل على اكتشاؾ الطل -(84

  جمٌع ما ذكر  -االسرة                        د -المسجد                     ج -ب                 المدرسة -أ

 الدعاء المأثور " سبحانك اللهم وبحمدك ، اشهد ان ال اله اال انت استؽفرك واتوب الٌك ... " هو دعاء  -(85

  ختم المجالس -دافتتاح المجالس               -رؤٌة الكعبة                ج -دخول المسجد           ب -أ

 تهً " ٌدل على ادب المجلس ... قول الصحابة " كنا اذا اتٌنا النبً جلس احدنا حٌث ٌن -(86

 حسن االستماع  -د      عدم مزاحمة الجالسٌن -جالتسلٌم والجلوس        -اختٌارالمكان المناسب للمجلس       ب-أ

 ة ....قل   انهم السورة التً تحدثت عن رؤٌا النبً ٌوم بدر حٌنما رأى المشركٌن -(78

 ال عمران  -د                             االنفال -ج                 الفتح      -التوبة                   ب -أ

 السورة التً تحدثت عن رؤٌا النبً وهو ٌدخل مكة المكرمة مع اصحابه معتمرٌن هً .. -(88

  الفتح -دالتوبة                                -الحج                     ج -االنفال                   ب -أ

 تؽٌٌر المسلم  الجنب الذي كان نابما علٌه ، ٌعد من ...  -(91

 ال شا مماذكر  -اداب النوم                      د -ج            اداب االحالم -باداب الرؤى              -أ

 دعا له النبً بـ " اللهم اجعله هادٌا مهدٌا واهد به " فهو ... -(91

 ابو هرٌرة  -د             معاوبة بن ابً سفٌان -جعل بن ابً طالب                -ابن عباس                 ب -أ

 قام معاوٌة ابن ابً سفٌان بانشاء الدواوٌن المركزٌة فً عهد ... -(92

 ال شا مما ذكر  -د                    فً خالفته  -جعمر بن الخطاب                  -عثمان بن عفان          ب -أ

 



 

 

 من مظاهر التفكٌر االٌجابً :  -(93

 االطالع وزٌادة المعرفة     -ب                          التروي قبل الحكم على االشٌاء -أ

 فهم الذات ومعرفة القدرات  -حسن الظن باهلل                                          د -ج

 التفكٌر االٌجابً المستنبطة من قصة سٌدنا ٌعقوب علٌه السالم ، وفقده ولده ٌوسؾ واخٌه .من مقومات  -(94

 االٌمان باهلل ومعرفة الؽاٌة من خلق االنسان  -فهم الذات ومعرفة القدرات                               ب -أ

  ن باهلل ، والتفاؤل واالملحسن الظ -دالرؼبة فً التؽٌٌر نحو االفضل                           -ج

 ادب الدعاء الذي التزمه زكرٌا علٌه السالم المستدل من  قول هللا تعالى " ولم اكن بدعاءك رب شقٌا " : -(95

     الٌقٌن باجابة الدعاء -بطاعة هللا والتزام اوامره                                   -أ

 االخالص والصدق فً الدعاء  -اظهار الضعؾ والتذلل                                   د -ج

ٌدل قول النبً " ال ٌقولن احدكم : خبثت نفسً ، ولكن لٌقل : لقست نفسً " على وسٌلة من وسابل التفكٌر  -(96

 االٌجابً هً : 

 جمٌع ما ذكر  -د    الحدٌث االٌجابً مع النفس -جعٌة    المحافظة على البٌبة االجتما -توثٌق الصلة باهلل    ب -أ

قول هللا تعالى " صبؽة هللا ومن احسن من هللا صبؽة ونحن له عابدون " ٌشٌر الى احدى مقومات الهوٌة  -(97

 االسالمٌة :

 جمٌع ما ذكر -د                     االسالم -جاللؽة العربٌة                      -التارٌخ االسالمً          ب -أ

ً بـ " المقرئ " فً المدٌنة المنورة هو:  -(98)  الصحابً الذي سم 

 مصعب بن عمٌر -د    ابو موسى االشعري   -ج        عبد هللا بن مسعود -ب       عثمان بن عفان   -أ

 " هو : وندامة ..انك ضعٌؾ ، وانها مهانة ، وانها ٌوم القٌامة خزي " المقصود فً قول النبً  -(99)

 عبد الملك بن مروان  -د        ابو ذر الؽفاري -ج   ابو موسى االشعري        -ب   ابو الحسن الندوي    -أ

 اعلن معاوٌة بن ابً سفٌان اسالمه ... عام : -(111 

 هـ 9 -هـ                            د12 -هـ                   ج11 -ب                    هـ 8 -أ    

 الخطوة االولى فً طرٌق البحث العلمً ... -(111

 االدوات الموضوعٌة  -المالحظة العلمٌة             د -التفكر و التأمل         ج -التجربة                ب -أ

 ت البحث العلمً عند العلماء ... من اساسٌا -(112

 جمٌع ماذكر  -د                   اقامة الدلٌل -جالعلوم التطبٌقٌة          -العوم االنسانٌة       ب -أ

 تعد الجلسات االسرٌة مثاال على : -(113

 ال شا مما ذكر  -مجالس العمل           د -ج       الجلسات االجتماعٌة  -بالجلسات العلمٌة        -أ



 

 

 اعتمد عباس بن فرناس فً تقنٌة الطٌران على المنهج ... -(114

 االستقرابً  -العقلً                        د -النقلً                       ج -ب             التجرٌبً  -أ

 التً قام بها معاوٌة بن ابً سفٌان فً عهد ...االهتمام باالسطول البحري من االعمال  -(115

 عثمان بن عفان  -د                      خالفته -جابو بكر الصدٌق            -عمر بن الخطاب      ب -أ

 تطبٌق العقوبات المناسبة على المذنبٌن هو من مسؤولٌة : -(116

 االعالم  -االسرة                       د -ج                     الدولة  -باالفراد                  -أ

 العالم الذي اهتم بالعالج النفسً واالمراض العصبٌة هو:  -(117

 ابن الهٌثم  -الرازي                    د -ابن النفٌس                ج -ب             ابن سٌنا  -أ

   االسالم  :واحدة من االتٌة لٌست من عناصر القٌادة فً  -(118)

 القابد  -د                            القدوة  -جاالفراد                     -الهدؾ                      ب -أ

 اعلم الصحابة بالحالل والحرام كما وصفه النبً هو : -(119)

 ابو موسى االشعري  -ابً بن كعب              د -ج             معاذ بن جبل -بعلً بن ابً طالب          -أ

 صاحب عبارة " وددت لو ان الخلق تعلموا هذا العلم على ان ال ٌنسب لً منه حرؾ .." هو : -(111)

 سعد بن معاذ -زبٌدة زوجة هارون           د -ج               الشافعً -بعبد هللا بن عباس             -أ

 ما ٌطلق على " وصؾ االشٌاء والمعانً حتى تصبح الصورة دقٌقة واضحة كأنها حقٌقة" : -(111

 البالؼة  -دقة التصوٌر              د -ج                      االٌجاز  -باالقناع               -أ

 من االعمال الصالحة التً توسل بها اصحاب الؽار :  -(112

 حسن الجوار  -الخضوع والتذلل                  د -االخالص              ج -ب               العفة -أ

 تعد " اللؽة العربٌة واالسالم و التارٌخ االسالمً " من مقومات :  -(113

 الحضارة االسالمٌة  -تزكٌة النفس        د -ج      الهوٌة االسالمٌة  -بالبناء الحضاري االسالمً    -أ

 العالم المسلم  الذي اكتشؾ الدورة الدموٌة هو :  -(114

  ابن النفٌس -دالرازي                -عباس بن فرناس                ج -ابن الهٌثم            ب-أ

 الدٌوان الذي ٌعنى بـ تنظٌم حمل كتب الخلٌفة ورسابله الى والته والى الدول االخرى هو : -(115

 دٌوان الرسابل  -د                دٌوان البرٌد -جدٌوان الخراج                   -دٌوان الخاتم        ب-أ

 تولى معاوٌة رضً هللا عنه " الوالٌة على الشام " فً عهد الخلٌفة :  -(116

ٌق              -عمر بن الخطاب       ب-أ  علً بن ابً طالب  -د         عثمان بن عفان -جابو بكر الصد 



 

 

 الصحابً الذي اذن له النبً بالصالة فً بٌته هو :  -(117

 عبد هللا ابن مسعود  -ابن ام مكتوم            د -ج           عتبان بن مالك -بابو موسى االشعري      -أ

 الصحابً الذي قال فٌه النبً " لقد اوتٌت مزمارا من مزامٌر ال داوود .." هو :  -(118

 عبد هللا بن مسعود  -عتبان بن مالك         د -ج        ابو موسى االشعري -بحذٌفة بن الٌمان        -أ

 ان تحري الحق والوصول للرأي الصواب والمشاركة فً تحمل نتابج القرار من فوابد :  -(119

 االبداع  -د                 الشورى -جالحوار                        -تزكٌة النفس           ب-أ

ا " هو : -(121  ٌ  ادب الدعاء المستفاد من قوله تعالى : " ولم اكن بدعابك ربِّ شق

 امتثال اوامر هللا -اظهار التذلل والضعؾ    د -ج      الٌقٌن باجابة الدعاء -باالخالص والصدق       -أ

 ٌنتهً نسب النبً " زكرٌا " علٌه السالم فً بنً اسرابٌل الى  : -(121

 ابراهٌم علٌه السالم -د        ٌعقوب ابن اسحق -جمرٌم بنت عمران       -عٌسى علٌه السالم      ب -أ

 الؽرض من ضرب االمثال فً القران الكرٌم ....  -(122

  تقرٌب المعنى للذهن -أ+ب                     د -بٌان الحقابق                ج -العظة والعبرة         ب -أ

 كان عمل سٌدنا زكرٌا علٌه السالم .... -(123

 الشا مما ذكر  -حدادا                       د -ج                        نجارا  -برعً االؼنام           -أ

 المقصود بـ " المحراب" فً قوله تعالى " فنادته المالبكة وهو قابم ٌصلً فً المحراب ...." :  -(124

 ال شا مما ذكر  -المسجد                   د -مكان التعبد                  ج -ب         موضع الصالة -أ

 الذي ٌدل علٌه قوله تعالى " اذ نادى ربه نداءا خفٌا ..."   : ادب الدعاء -(125

 جمٌع ماذكر  -اظهار الضعؾ والتذلل       د -ج      االخالص والصدق -بالٌقٌن باجابة الدعاء         -أ

 من ممٌزات الؽالم الذي رزقه هللا لنبً هللا زكرٌا علٌه السالم .. -(126

  جمٌع ما ذكر -دجعله بارا بوالدٌه              -اتاه هللا الحكم صبٌا        ج -ب    جهله هللا نبٌا             -أ

 صلة القرابة بٌن زكرٌا علٌه السالم و مرٌم ابنة عمران " ام عٌسى علٌه السالم " ...  -(127

ها  -د                     زوج خالتها -جوالدها                       -زوج امها                   ب -ا  عم 

 ما طلبه نبً هللا "عٌسى علٌه السالم "  من امه اثناء والدته ....  -(128

         ان تهز جذع النخل وتشرب الماء -باالمتناع عن الكالم والطعام                                   -أ

 ال شًء مما ذكر  -د         ان التخاؾ وال تحزن                                -ج

 



 

 

 من مقومات التفكٌر االٌجابً ...  -(129

 فهم الذات ومعرفة قدراتها  -االٌمان باهلل زمعرفة الؽاٌة من خلق االنسان                      ب -أ

  جمٌع ما ذكر -دحسن الظن باهلل والتفاؤل                                           -ج

 واحدة من االتٌة ال تعد من الؤسابل التً تعٌن االنسان على التفكٌر االٌجابً ....  -(131

  وضوح الهدؾ فً الحٌاة -داالطالع وزٌادة المعرفة      -الحدٌث االٌجابً مع النفس   ج -توثٌق الصلة باهلل   ب -ا

 من اسباب تراجع الدور الحضاري االسالمً ...  -(131

 الفهم الخاطا لالسالم    -ٌن االسالمً                                     بضعؾ التسك بالد -أ

  جمٌع ما ذكر -دعدم االخذ بمتطلبات البحث العلمً                               -ج 

 الضابط االساسً فً االنفتاح على االمم االخرى فً االسالم ... -(132

 استخدام االسس العلمٌة     -ب                               االسالم       المحافظة على مبادئ -أ

 ال شا مما ذكر  -افادتها بما لدٌنا من خبرات                                      د -ج

 الصحابً الذي لقب بـ " ترجمان القران الكرٌم " ...  -(133

 مصعب بن عمٌر   -علً بن ابً طالب         د -ج                ابن عباس -بابن مسعود                 -أ

 الصحابً الذي امره النبً علٌه الصالة والسالم  بتعلم اللؽة العبرٌة وكتابتها  هو ...  -(134

 سلمة بن االكوع  -د                زٌد بن ثابت -جعبد هللا بن عباس         -حسان بن ثابت           ب -أ

 مثال "  ٌدل على الحكمة فً كسب االخرٌن وحسن التصرؾ والذكاء والفطنة " ....  -(135

 الشورى  -القٌادة                        د -درب زبٌدة                ج -ب            شعرة معاوٌة -أ

 فً الحٌاة الدنٌا وفً اآلخرة .." بـ  ....  البشرىفسر النبً كلمة " البشرى " فً قوله تعالى " لهم  -(136

ار                 -الثواب واالجر            ج  -الجزاء                 ب -أ   الرؤٌة الصالحة -دالخبر الس 

 امر النبً بمجموعة من االعمال واالذكار قبل النوم منها ....  -(137

 النوم على طهارة    -ب                         قراءة شا من القران الكرٌم                -أ

  جمٌع ما ذكر -دذكر هللا بما ورد من االذكار النبوٌة                                 -ج

 من الصفات الواجب توافرها فً " معبر الرؤى " ...  -(138

  جمٌع ما ذكر -دالسٌرة الحسنة                 -التقوى                ج -العلم والدراٌة               ب -أ

 من االداب التً ارشد لها النبً بعد رؤٌة االحالم .....  -(139

  جمٌع ما ذكر -ان الٌروٌها ألحد      د -الصالة حٌن االستٌقاظ       ج -االستعاذة باهلل من الشٌطان    ب -أ



 

 

 شهد معاوٌة بن ابً سفٌان ؼزوتٌن فً عهد النبً علٌه الصالة والسالم هما ....  -(141

 ال شا مما ذكر  -الٌرموك وتبوك          د -ج               حنٌن وتبوك  -بالٌرموك وفتح دمشق            -أ

 تولى معاوٌة بن ابً سفٌان الوالٌة على "االردن " فً عهد ....  -(141

 النبً علٌه الصالة والسالم -علً بن ابً طالب      د -ابو بكر الصدٌق         ج -ب           عمر بن الخطاب  -أ

 اداء متمٌز فً فً قدرة ما ، وامتالك قدرات واستعدادات فطرٌة طبٌعٌة .. ٌسمى : -(142

 االخالق  -الفن                               د -ج                    الموهبة   -باالبداع                -أ

قال رسول هللا " ملعون من كمه اعمى عن الطرٌق " ٌدل الحدٌث على صورة فً حسن التعامل مع ذوي  -(143

 االعاقة هً :

  تقبلهم والتحذٌر من اٌذابهم -دتقدٌر الذات لدٌهم      -ابجهم      جقضاء حو -التٌسٌر علٌهم ورفع المشقة    ب -أ

ضوابط  تزكٌة ٌدل على واحد من قال تعالى " وابتػ  فٌما اتاك هللا الدار االخرة والتنس نصٌبك من الدنٌا ..."  -(145

 النفس فً االسالم :

 ال شا مما ذكر -د    االخالص والمشروعٌة     -ج   تقوٌة الصلة باهلل      -ب         التوازن واالعتدال -أ

 الصحابً الذي كان قابدا لقوات فتح شمال فلسطٌن فً عهد عمر بن الخطاب هو :  -(146

 حسان بن ثابت -زٌد بن ثابت               د -ج            معاوٌة بن ابً سفٌان -بمعاذ بن جبل          -أ

 

 المػاهيم  والمصطلحات : -# 

 العلوم التً تعنى بتطبٌق المعرفة ونقلها الى البٌبة المادٌة  ... )العلوم التطبٌقٌة( -(147

 ترك الواجبات او ارتكاب المحرمات وكل ترك المر او فعل لنهً .. ...) الذنب ( -148

 ) اللعن ( الحكم على الناس بالطرد من رحمة هللا ٌوم القٌامة  -149

 )الحوار( اسلوب ٌمارسه االفراد فً تبادل االراء واالفكار بصورة دابمة بهدؾ الوصول للصواب  -151

 ) تزكٌة النفس( االرتقاء بالنفس وتطهٌرها وتهذٌبها باحسن الصفات واالخالق ....  -151

 )التفكر( النظر فً مظاهرعظمة هللا وجالل اسمابه وصفاته وخلق الكون والنفس  -152

 مثل القرآنً( اسلوب من اسالٌب التشبٌه فً القران الكرٌم ٌعمل على تقرٌب المعنى وابرازه بصورة جمٌلة )ال -153

 )االٌجاز( تأدٌة المعانً الكثٌرة بالفاظ قلٌلة ال تخل بواحدة منها ...  -154

 ٌحه وتقرٌبه للذهن )الصورة الحركٌة( نقل الصورة بأبعادها امكانٌة والزمانٌة وتزٌد فً تخٌل المشهد وتوض -155

 االمل والبعد عن الٌأس والقنوط .)التفكٌر االٌجابً ( اسلوب فً التفكٌر ٌقوم على التفاؤل و -156



 

 

 )الهوٌة االسالمٌة( مجموعة المبادئ والقٌم التً ٌتسم بها المجتمع المسلم  -157

 ٌخالؾ مبادئ االسالم )االنفتاح( التواصل مع منجزات االمم االخرى بمختلؾ مجاالتها بما ال -158

 )القٌادة( عملٌة التأثٌراالٌجابً فً الناس وتوجٌههم نحو تحقٌق االهداؾ المرجوة  -159

)االبداع/ المبدعٌن  ( انتاج شا جدٌد ومفٌد ٌمتاز باالصالة ، او اشخاص ٌتمٌزون بقدرتهم على انتاج شا  -161

 جدٌد ومفٌد ٌمتاز باالصالة 

 بتأمٌن المراسالت وختمها لبٌان جهة االرسال ، والمحافظة على سرٌتها .. )دٌوان الخاتم( ٌقوم -161

 )الموهبة/ الموهوبٌن  ( اداء متمٌز فً فً قدرة ما ، وامتالك قدرات واستعدادات فطرٌة طبٌعٌة .. -162

 ) االحالم ( ما ٌعترض االنسان فً منامه من امور مختلطه وتكون من الشٌطان ..  -163

 ( ما ٌراه االنسان فً منامه من البشابر والخٌر وهً من هللا تعالى  ) الرؤى -164

 ) المجالس( لقاءات ٌجتمع فٌها الناس لتحقٌق اهداؾ معٌنة . -165

 )ذوي االعاقة ( االشخاص الذٌن ٌعانون من نقص فً القدارات الحسٌة او الجسمٌة ...  -166

 نوٌة فً مختلؾ جوانب الحٌاة ......)الحضارة االسالمٌة( المنجزات المادٌة والمع -167

 

 

 

 

 سن  هللا الصالة خلفه بعد الفراغ من الطواؾ حول الكعبة : هو حجر  -(168)

 الصفا والمروة  -د       الركن الٌمانً      -ج     مقام ابراهٌم علٌه السالم -ب        الحجر االسود     -أ

 هو :بمحاذاته المكان الذي ٌبدأ المسلم الطواؾ حول الكعبة  -(169) 

  الحجر االسود -دمقام ابراهٌم              -ج         قبر الرسول            -ب          ببر زمزم        -أ

 حق منحه هللا تعالى لالنسان بمقتضى فطرته وفق احكام ومقتضٌات الشرع : -(171)

 الحوار  -د  القٌادة                    -ج                          الحرٌة -ب           االمانة          -أ

 واحدة من االتٌة لٌست من صفات الداعً الى هللا : -(171)

 سعة العلم -د         االخالص        -ج       االخالق الحمٌدة          -ب         العدل والمساواة -أ

 للناس .." ... قٌاماقصود بلفظ " قٌاما " فً قوله تعالى " جعل هللا الكعبة البٌت الحرام مال -(172

 التوجه الٌها فً العبادة  -د      صالحا لدٌنهم وآمنا لهم -جالقامة الصالة فٌها       -مكان لقٌام الناس       ب -أ

  الٌانيالػصل الدراسي 



 

 

 من االداب التً ٌجب مراعاتها عند دخول المسجد الحرام ..  -(173

  جمٌع ما ذكر -دالصالة على النبً              -االقبال على هللا تعالى        ج -خفض الصوت         ب -أ

 كانت " زبٌدة"  زوجة للخلٌفة العباسً .....  -(174

 الخلٌفة االمٌن  -الخلٌفة المأمون             د -ج           هارون الرشٌد -بابو جعفر المنصور          -أ

 من آثار القٌم السٌاسٌة على الفرد والمجتمع ...  -(175

  جمٌع ما ذكر -دالمشاركة السٌاسٌة       -انتشار االمن واالستقرار   ج -تحقٌق المواطنة الصالحة    ب -أ

 القرون االولى هو ...الخط الذي تم كتابة المصحؾ الشرٌؾ به فً  -(176

 الخط العباسً  -الخط العثمانً             د -ج                الخط الكوفً -بالخط العربً                -أ

 ٌنبؽً على المسلم مراعاة اداب للسٌاحة واحكامها فً االسالم منها ... -(177

   جمٌع ما ذكر -داالعتدال فً االنفاق         -الدعاء عند النزول للمكان     ج -اختٌار الرفقة الصالحة   ب -أ

 تحسٌن الصوت وتجمٌله فً تالوة القران الكرٌم وٌعد من اشكال الفن الصوتً .. ٌسمى ...  -(178

 النشٌد  -د                         التؽنً -ج     الترتٌل                       -التجوٌد                    ب -أ

 " خطبة الجمعة " تعد من احدى النماذج على الفن ........... فً االسالم . -(179

 ال شا مما ذكر  -التشكٌلً                 د -ج                      الصوتً -بالحركً                   -أ

 من الضوابط التً وضعها االسالم  للفن :واحدة من االتٌة تعد  -(181

 ان ٌحقق التواصل بٌن النس     -ب                                 ان الٌناقض عقٌدة التوحٌد -أ

 ان ٌجسد القٌم االسالمٌة  -ان ٌنمً االبداع والتمٌز                                   د -ج

 لداعً الى هللا ....من الصفات التً ٌجب توافرها فً ا -(181

     جمٌع ما ذكر -دالعلم وسعة االطالع             -االخالق الحمٌدة            ج -االخالص               ب -أ

نا لعله ٌتذكر او ٌخشى "ٌدل قوله تعالى ،  -(182  ٌ على  فً دعوة موسى وهارون علٌهما السالم  " فقوال له قوال ل

 الدعوة : واحد من مهارات الداعً فً

 عدم التشدٌد على الناس  -التنوٌع فً االسالٌب        د -ج        ٌٌنالتلطؾ مع المدعو -بمراعاة االولوٌات     -أ

من المهارات التً ٌجب ان ٌمتلكها الداعً " التنوٌع فً االسالٌب "  واحدة من االتٌة لٌست من اسالٌب  -(183

 الدعوة 

   الشعر -دالمثل                            -الحوار                      ج -القصة                 ب -أ

 

 



 

 

 " علٌه السالم مع قومه تدل على مهارة من مهارات الداعً فً الدعوة وهً : قصة " سٌدنا نوح -(184

 مهارات التقنٌة الحدٌثة  -د        التنوٌع فً االسالٌب  -جمراعاة االولوٌات     -التلطؾ مع المدعوٌٌن     ب -أ

 على خلق من اخالق العامل وهو :ال إٌمان لمن ال أمانة له "   ٌدل حدٌث رسول هللا  "  -(185

 ال شا مما ذكر  -التعامل الحسن                     د -ج               االمانة -باالنجاز واالتقان              -أ

 من الحقوق التً كفلها القانون للعامل ... -(186

 اعطاءه االجر المناسب  -المساواة              د -ج           االجازة السنوٌة -باحترام كرامته           -أ

 من اخالق صاحب العمل وواجباته  فً تعامله مع الموظفٌن ... -(187

  جمٌع ما ذكر -د تكلٌؾ العمل بالمستطاع       -اعطاءه االجر المناسب      ج -احترام كرامة العامل    ب -أ

 على واحدة من اخالق العامل  سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى "ٌدل قول رسولنا الكرٌم "رحم هللا رجال  -(188

 االمانة  -االنجاز واالتقان               د -العدل والمساواة               ج -ب         التعامل الحسن -أ

 من االمور التً تستوجب االمانة وتشتمل علٌها ....  -(189

  جمٌع ما ذكر -داتقان العمل                 -تبلٌػ العلم               ج -التكالٌؾ الشرعٌة        ب -أ

ث الرجل بحدٌث ثم التفت : فهو امانة "من االمور التً تستوجب االمانة فً قول رسولنا الكرٌم "  -(191  .. اذا حد 

 الصدق فً النقل  -تقدٌم المشورة              د -ج            حفظ االسرار -بتبلٌػ العلم                 -أ

 الشباب ... من اسباب ظهور التحدي الثقافً والفكري امام  -(191

 الشا مما ذكر  -الفقر والبطالة       د -ج     االستخدام ؼً اآلمن للتقنٌات الحدٌثة -بظاهرة ثقافة العٌب     -ا

 ظهور التحدٌات المختلفة الثقافٌة واالجتماعٌة امام الشباب  ٌعزى الى .. -(192

 ال شا مما ذكر    -أ+ب                           د -ج الفقر والبطالة                   -ب        التقدم والمدنٌة -أ

 واحدة من االتٌة لٌست من التحدٌات التً تواجه الشباب فً عصرنا الحالً ... -(193

 االنحالل الخلقً  -الفقر والبطالة         د -ج       التحدي السٌاسً  -بالتحدي الفكري والثقافً         -أ

 من التوجٌهات االسالمٌة لمواجهة االنحالل الخلقً عند الشباب ...  -(194

  جمٌع ما ذكر -دملء الفراغ بما هو نافع      -اختٌار الرفقة الصالحة    ج -استشعار مراقبة هللا    ب -أ

 من فوابد السٌاحة فً االسالم .... -(195

  جمٌع ما ذكر -دالتفكر والتأمل            -ج    التروٌح عن النفس     -التعارؾ بٌن الشعوب       ب -أ

 ٌدل على .. "من قتل معاهدا لم ٌرح رابحة الجن ة "قول النبً صلى هللا علٌه وسلم  :  -(196

 اللطؾ وبشاشة الوجه مع السٌاح  -د     عدم االعتداء على السابح  -جحق االمن        -احترام المواثٌق     ب -أ



 

 

 التً ٌنبؽً مراعاتها مع السٌاح الذٌن ٌدخلون بالدنا ...من االداب  -(197

  جمٌع ما ذكر -جالرفق بهم فً البع والشراء       -ارشاد التابهٌن منهم         ج -تٌسٌر امورهم      ب -أ

 قول النبً " لو ٌعلم الناس ما فً الوحدة ما اعلم ، ما سار راكب بلٌل وحده " ٌدل على واحدة من اداب -(198

 السٌاحة التالٌة :

    اختٌارالرفقة الصالحة -بااللتزام بالقوانٌن والتعلٌمات                                -أ

 تجنب المظاهر السلوكٌة السٌبة  -الدعاء عند نزول المكان                                  د -ج

ا...."  " -(199  ٌحرص المسلم على هذا الدعاء وذلك عند ...  اللهم زد هذا البٌت تعظٌما وتشرٌفا ومهابة وبر 

 بدأ الطواؾ  -دخول المسجد الحرام           د -ج           رؤٌة الكعبة -بدخول المسجد              -أ

 تقبٌله ...  "  : ٌقع فً الركن الؽربً الجنوبً من الكعبة و "  ٌسن مسحه ولٌس -(211

  الركن الٌمانً -دمقام ابراهٌم                  -الكعبة المشرفة          ج -الحجر االسود           ب  -أ

 .......   :.....للحاج او المعتمر    ........الصالة فً  " مقام ابراهٌم " ٌعتبر ........ -(211

 سنه ، بعد السعً  -واجب ، بعد الطواؾ      د -ج     واؾسنة ، بعد الط -بواجب ، قبل السعً       -أ

ان الخطٌبة "  مشٌرا الى مكانٌن هما .. -(212  قال رسول هللا علٌه الصالة والسالم  : " ... مسحهما ٌحط 

 مقام ابراهٌم وببر زمزم  -ب                                     الحجر االسود والركن الٌمانً -أ

 الصفا والمروة  -الحجر االسود ومقام ابراهٌم                                    د -ج 

 نستنج من قول هللا تعالى " ٌا اٌها الذٌن امنوا اوفوا بالعقود .." فٌما ٌخص اخالق العمل هو : -(213

       العقد مكتوبا او شفهٌاالوفاء بالعمل وفق ما ٌقتضٌه  -باالنجاز واالتقان فً العمل                  -أ

 وجوب صٌاؼة عقد بٌن طرفً العمل  -االمانة فً العمل                          د -ج

 واحد من النصوص التالٌة ٌدل على ، وجوب حفظ االمانة أدابها على اتم حال ..  -(214

 قال تعالى  " .....انً لكم رسول امٌن "  -أ

 قال تعالى  " ان هللا ٌأمركم ان تؤدوا االمانات الى اهلها .."  -ب

 قال تعالى " والذٌن هم ألماناتهم وعهدهد راعون ." -ج

ا عرضنا االمانة على السماوات واالرض والجبال فأبٌن ان ٌحملنها ..... "  -د  قال تعالى " ان 

 لؽٌرهما .. وسنة لحاج اوالمعتمر ل ،" ركنا " واحدة من االتٌة تعد  -(215

  الطواؾ حول الكعبة -دمسح الركن الٌمانً      -السعً ٌب الصفا والمروة     ج -تقبٌل الحجر االسود     ب -أ

 



 

 

 من فضابل علماء الشرٌعة ومنزلتهم فً االسالم " تبلٌػ الدٌن والعلم  للناس على وجه التخصٌص النهم .... -(216

 ب+ ج -مخلصون فً علمهم              د -ج               االنبٌاءورثة  -بذو منزلة رفٌعة       -أ

 من اثار القٌم السٌاسٌة فً االسالم " المشاركة السٌاسٌة " من ابرز صورها فً المجتمع ... -(217

 العمل التطوعً  -التكافل االجتماعً               د -ج                   االنتخابات -بالشورى             -أ

 من القٌم السٌاسٌة الواجبة على االفراد والتزامها ٌعد طاعة هلل ..  -(218

 الشورى  -د                     طاعة الحاكم -جالحرٌة                  -العدل والمساواة         ب -أ

 النبً البً هرٌرة مفاوضا لقرٌش فً صلح الحدٌبٌة ، ٌدل على واحدة  اخالقٌات القٌادة التالٌة :ارسال  -(219

 اكتشاؾ المواهب    -ب                                       تفوٌض الصالحٌات  -أ    

 اسب فً المكان المناسبوضع االنسان المن -القدوة الحسنة                                             د -ج   

 من االمثلة على الكالم الطٌب الذي ٌتصل بعالقة االنسان مع ؼٌره .. -(211

 ذكر هللا  -د                      النصٌحة -جالدعاء                     -تالوة القرآن                    ب -أ

 على واجب من واجباتنا نحو العلماء ...هو :قول النبً " اقٌلوا ذوي الهٌبات عثراتهم .." ٌدل  -(211

  دقة النقل عنهم -دالدعاء لهم بالخٌر             -الدفاع عنهم             ج -التادب معهم واحترامهم     ب -أ

 من اخطار التجرؤ على العلماء والطعن فٌهم ... -(212

  جمٌع ما ذكر -دالتقلٌل من شأنهم             -ج   ٌمنع االنتفاع بعلمهم    -فقدان الثقة بهم              ب -أ

 من االعمال واالنجازات العظٌمة التً قامت بها زبٌدة رحمها هللا " درب زبٌدة " فحولت الطرٌق ..... -(213

  من المدٌنة الى مكة -من مكة الى الكوفة      د -ج          من الكوفة الى مكة -بمن مكة الى المدٌنة         -أ

 توفٌت زبٌدة رحمها هللا فً خالفة .. -(214

 جدها المنصور  -زوجها هارون الرشٌد        د -ولدها االمٌن               ج  -ب              ولدها المأمون -أ

عبر عمر بن الخطاب رضً هللا عنه عن قٌمة سٌاسٌة من خالل قوله " متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم  -(215

 حرار " هً :امهاتهم ا

   الحرٌة -دالتعاون والتكافل                      -العدل والمساواة               ج  -الشورى                  ب -أ

 االخذ براي اهل العم وذوي االختصاص فً الشؤون العامة والتشرٌعٌة ٌعبر عن قٌمة سٌاسٌة : -(217

 ال شا مما ذكر  -د                       الشورى -جمنزلة العلماء                    -العدل والمساواة          ب -أ

قول النبً " ما أطٌبك من بلد واحبك الً  ، ولوال قومً اخرجونً منك ما سكنت ؼٌرك ... " ٌشٌر الى اثرمن  -(218

 اثار  القٌم السٌاسٌة فً االسالم :

 المشاركة السٌاسٌة  -الحنٌن للوطن        د -ج       تحقٌق المواطنة الصالحة -بتشار االمن واالستقرار    ان -أ



 

 

 من االمثلة التً ال تزال تمثل نمطا من انماط العمارة االسالمٌة المتمٌزة لٌومنا هذا ... -(219

 جمٌع ما ذكر  -المستشفٌات القدٌمة        د -المواقع االثرٌة                 ج -ب                     المساجد -أ

 ل صفة من صفات الداعً الى هللا ٌدل قول هللا تعالى ط قل ما اسبلكم علٌه من اجر وما انا من المتكلفٌن " ع -(221

 التنوٌع فً االسالٌب  -االلتزام باالخالق الحمٌدة      د -ج        االخالص فً الدعوة -بالعلم وسعة االطالع       -أ

 من المهارات التً ٌجب على الداعً اتقانها ال ستمالة فبة الشباب تحدٌدا هً : -(221

 التلطؾ معهم  -ة          دمهارات التقنٌة الحدٌث -جتنوٌع االسالٌب                -مراعاة االولوٌات        ب -أ

 قول النبً فً خطبه " مابال اقوام " فٌه اشارة الى احدى محاذٌر الدعوة التً على الداعً اجتنابها .. -(222

 ال شا مما ذكر  -مدح الداعً نفسه    د -التشدٌد على الناس    ج -والمؤسسات     بالقدح باالشخاص والهٌبات  -أ

  االساس فً العالقة بٌن العامل وصاحب العمل هو : -(223

 تحدٌد االجر  -د                         العقد  -جالقانون                        -االحترام                    ب -أ

 قول النبً " المرء على دٌن خلٌله " ٌدل على احد االرشادات التالٌة فً حماٌة الشباب من االنحال الخلقً : -(224

  اختٌارالرفقة الصالحة -داستشعار رقابة هللا     -درٌب النفس على العفة    جت -ملء الفراغ بما هو نافع     ب -أ

 واحدة من اآلتٌة من محاذٌرالدعوة التً ٌجب على الداعً اجتنابها .. -(225

 جمٌع ما ذكر   -التشدٌد على الناس          د -القدح باالشخاص والهٌبات       ج -مدح الداعً نفسه      ب -أ

 صاحب العبارة التالٌة " اعملها ولو كانت ضربة الفأس بدٌنار " هو :  -(226)

 الخلٌفة المأمون -د        زبٌدة زوجة هارون الرشٌد -جعبد الملك بن مروان           -النبً            ب -أ

 بـ ..... عمن سواه ...  الحرام ، افضل المسجد فً الصالة -227

 )صالة (  1111  -الؾ )صالة (            د511 -ج       ) صالة ( 111 -ب           صالة( الؾ )111 -أ

 .. "  سٌبة عنه ومحا ، حسنة خطوة من اعمال الحج والعمرة ، لفاعله  "  بكل -228

 ال شا مما ذكر  -ٌوم عرفة           د -السعً بٌن الصفا والمروة         ج -ب        الكعبة حول الطواؾ -أ

 .. والمعتمر الحاج واجبات من واجب -229

 تقبٌل الركن الٌمانً       -شرب ماء زمزم                                                  ب -أ

  السعً بٌن الصفا والمروة -دالصالة عند مقام ابراهٌم علٌه السالم                          -ج

 ما ٌترتب على الحكم الشرعً لتحلً المسلم بصفتً "  الصدق واالمانة  "  ، أنه ...   -231
                           

 ٌثاب فاعلها وال ٌأثم تاركها        -ب                             ٌثاب فاعلها وٌأثم تاركها -أ

 ال ٌثاب فاعلها وال ٌأثم تاركها  -ٌأثم فاعلها وٌثاب تاركها .                          د -ج



 

 

 ما ٌترتب على الحكم الشرعً لتحلً المسلم بصفتً "  الكرم والشجاعة  " ،أنه ...   -231

        ٌثاب فاعلها وال ٌأثم تاركها -بٌثاب فاعلها وٌأثم تاركها                              -أ

 ال ٌثاب فاعلها وال ٌأثم تاركها  -ٌأثم فاعلها وٌثاب تاركها .                          د -ج

 ،أنه ...   ما ٌترتب على الحكم الشرعً لتحلً المسلم بصفتً "  الؽش والكذب والكبر " -231

 ٌثاب فاعلها وال ٌأثم تاركها        -ٌثاب فاعلها وٌأثم تاركها                             ب -أ

 ال ٌثاب فاعلها وال ٌأثم تاركها  -د                    ٌأثم فاعلها وٌثاب تاركها        -ج

 

 المػاهيم  والمصطلحات :  -# 

 االفكار والمشاعر ٌأحسن العبارات و اجملها بااللفاظ المنطوقة والمكتوبةالتعبٌرعن )الكلم الطٌب(    -(233

 توزٌع المهام والمسؤولٌات ومنح السلطة والمسؤولٌة لبعض الناس .)تفوٌض الصالحٌات (  -(234

 الركن الؽربً الجنوبً من الكعبة وٌسن  مسحه ال تقبٌله  .) الركن الٌمانً(  -(235

 تعبٌر عن المشاعر واالفكار بالصوت المؤثر فً نفس السامع .ال)الفن الصوتً (  -(231

 حفظ حقوق هللا والخلق واداؤهما على الوجه الصحٌح .)االمانة (  -(231

 ) االخالق( كل ما ٌتصؾ به االنسان من صفات تجعله محل تقدٌر واحترام من الناس ..  -(232

 )العالم ( الشخص الذي بلػ فً العلم ذروته ووصل الى المعرفة العلمٌة الكلٌة والتفصٌلٌة  -233

 )الصفا والمروة ( موضعان مرتفعان محاذٌان للكعبة ، وجب على الحاج السعً بٌنهما ... -234

 )عٌن زبٌدة ( قناة ضخمة تجر الماء على امتداد الطرٌق بٌن مكة والطابؾ .. -235

 م السٌاسٌة ( القواعد والمبادئ الستمدة من القران واسنة وتنظم العالقات بٌن المؤسسات واالفراد والدولة )القٌ -236

 )مواطنة الصالحة ( الشعور بالمسؤولٌة تجاه افراد المجتمع جمٌعهم مع محبة الوطن واالنتماء الٌه . -237

 المجتمع واسالٌب تبلٌػ الدعوة ..)الداعٌة ( العالم بمبادئ الدٌن ومقاصده والمدرك لواقع  -238

 ) السٌاحة فً االسالم ( االنتقال فً االرض للتروٌح عن النفس وتحقٌق ؼرض مشروع كالتنزه والعبادة -239

 

 

 

 

 



 

 

 االسىلة الموضوعية :  

 س: بٌن االجر / الفضل المترتب على كل عمل من االتٌة / امأل الفراؼات التالٌة  :

 والفضلاالجر  العمل الرقم

 ( صالة عمن سواه 111111افضل بـ) الصالة فً المسجد الحرام  -241

 سٌبة عنه ومحا ، حسنة خطوة بكل الطواؾ حول الكعبة  -241

 مسحهما ٌحطان الخطٌبة  تقبٌل الحجر االسود والركن الٌمانً  -242

 طعام طٌب مبارك وفٌه شفاء من المرض  ماء زمزم  -243

 واجب من واجبات الحاج والمعتمر  الصفا والمروة  -244

 

 س: بٌن المقصد االخالقً لكل عبادة من العبادات التالٌة / امأل الفراغ بما ٌناسبه :

 الصالة  ....... ) تنهى عن الوقوع فً الفواحش واالثام (  -245

 الصٌام ........ ) حافز عظٌم لترك السلوك المذموم ( -246

 الزكاة ......... ) تطهر النفس من الشح والبخل ، تشٌع المحبة والمودة بٌن الؽنً والفقٌر فً المجتمع (  -247

  : / امال الفراغ بما ٌناسبه هات مثاال واحدا على كل مماٌأتً س: 

 ...................   وضع النبً علٌه الصالة والسالم االنسان فً المكان المناسب له -248

 ...................................على التأثٌر واثارة العواطؾ لدى السامع من حٌاة النبً  -249

 .................... ) الحرٌة / العدل والمساواة (  ...القٌم السٌاسٌة  -251

 حدٌبٌة (.....  ) ارسل عثمان مفاوضا ٌوم صلح ال................من حٌاة النبً على تفوٌض الصالحٌات  -251

 ..    ) السالم / النصٌحة ( الكلم الطٌب المتصل بعالقة االنسان مع ؼٌره .................... -252

 متطلبات العلوم التطبٌقٌة ...............................  ) المختبرات ومراكز البحوث (  -253

 ...........................  ) المركز الجؽرافً الملكً (مؤسسات تعنى بالبحث العلمً فً العصر الحدٌث  -254

 الكبابر من الذنوب .................................  القتل  -255

 الصؽابر من الذنوب .......................................... مجالسة رقاء السوء  -256

 .................. اسلوب لتعامل النبً مع المذنبٌن .............. -257

 مسؤولٌة الدولة ودورها فً اصالح المذنبٌن ............................ تطبٌق القوانٌن  -258

 فابدة من فوابد اٌراد االمثال فً القران الكرٌم ....................................... االقناع / المدح و الذم  -259

 



 

 

  ... امأل الفراؼات التالٌة بما ٌناسبها   / س: تكتسب االخالق صفة االحكام الشرعٌة 
 
 

 صفة الحكم :                            مثال علٌه                                          االثر المترتب علٌه  

 ٌثاب فاعلها وٌأثم تاركها                             الواجب    ...........             الصدق واالمانة        -#-261
 المندوب    ..........             الشجاعة والكرم                                   ٌثاب فاعلها وال ٌأثم تاركها  -# -261
 ٌأثم فاعلها وٌثاب تاركها .          الحرام      ...........            الكذب والؽش والكبر                      -# -262

 اجابة قصٌرة  -- : من خالل النصوص التالٌة استخرج ) ادبا او فابدة او حكما ( للسٌاحة فً االسالم ؟س

 النص الشرعً رقم
 

 االدب / الفابدة / الحكم

 ارشاد التابهٌن من السابحٌن  حدٌث: "اعطوا الطرٌق حقه" / "ارشاد السبٌل " 362

 تجنب االساءة او االعتداء على السابح  حدٌث : "من قتل معاهدا لم ٌرح رابحة الجن ة " 362

 الدعاء عند نزول مكان السٌاحة  حدٌث : "اللهم انا نسألك خٌر هذه القرٌة ...." 362

 االعتدال فً االنفاق وعدم االسراؾ  اٌة : " وكلوا واشربوا وال تسرفوا ..."  366

خلت من قبلكم سنن فسٌروا فً االرض فانظروا اٌة : " قد  368
"... 

 فوابد السٌاحة " التفكر والتأمل " 

 

 / امأل الفراغ فً الجدول ؟ س:  قارن بٌن مجاالت البحث العلمً من حٌث المفهوم مع ذكر مثالٌن على كل منها ؟

 امثلة المفهوم مجاالت البحث

العلوم  -268

 االنسانٌة 

العلوم التً تشتمل على علوم الشرٌعة والفقه 
 ، 

مثل : ) الفقه وعلم االجتماع ، النفس ، 
 االقتصاد ، اللؽة العربٌة (.

العلوم  -269

 التطبٌقٌة 

هً العلوم التً تعنى بتطبٌق المعرفة ونقلها 
 الى البٌبة المادٌة ؼالبا 

 

 مثل : ) الهندسة والرٌاضٌات ، والكٌمٌاء (.
 

  

 : اذكر موقفا من حٌاة النبً ٌدل على كل سلوك من السلوكات االتٌة/ انسب المواقؾ التالٌة لما ٌناسبها: س

 والسالم " موقؾ من حٌاة النبً "علٌه الصالة السلوك

 انً الحبك ٌا معاذ تعبٌره عن حبه لـ " معاذ بن جبل "  تعبٌره عن مشاعره  -271 

 زٌد بن ثابت ان ٌتعلم العبرانٌة لٌكاتبهم بهاامر  االنفتاح على االخر   -271

تقدٌر الذات لذوي  -272

 االعاقة 

 انه كلؾ ابن ام مكتوم) وهو اعمى( بامارة المدٌنة مرات عدٌدة

توجٌهه البن عباس حٌن وجد لدٌه موهبة الحفظ والفهم لٌكون اماما من ابمة  تعزٌز الموهوبٌن  -273
 القران ( التفسٌر للقران  ) فاصبح ترجمان

رفقه فً توجٌهه " ألبً رافع الؽفاري " حٌن شكا منه الصحابة بأنه ٌرمً  الرفق بمن حوله  -274
 نخلهم

 



 

 

 :  / او امال الفراؼات فً الجدول  انقل الجدول التالً الى دفترك ثم قارن بٌن الرؤى و االحالم من حبث
 

 االحالم الرؤى وجه المقارنة

ٌراه االنسان فً منامه من البشابر هً ما  مفهومها   -275
 والخٌر فهً من هللا تعالى .

هً ما ٌعترض االنسان فً منامه من امور 
 مختلطة وتكون من الشٌطان

 
 سببها   -276

 
 ن هللا م

 
 من الشٌطان 

 
آدابها  -277

 )نقطتٌن(

 ان ٌحمد الرابً ربه على الرؤٌا الطٌبة -1
 ان ال ٌحدث بها اال من ٌحب -2

الصالة حٌن االستٌقاظ منه ، النها ترٌح النفس -1
 وتطمبن بها .

 تؽٌٌر الجنب الذي كان نابما علٌه-2

 

 اسىلة : ) الصح والخطأ / نعم او ال(  :

 الخط العربً من نماذج الفن التشكٌلً فً االسالم  .  -278

 ×بعث النبً مصعب بن عمٌر مفاوضا فً صلح الحدٌبٌة  -279

 سؤال النبً لخادمه " الك حاجة " هو مثال على حسن التواصل مع الناس عند النبً  -281

 ×من السلوكات االٌجابٌة لدى الداعٌة استدالله بؽٌر المقبول من الرواٌات .  -281

 ×االجتماعات التً تضم الموظفٌن فً شركة ما ٌعد ما صور االجتماعات االجتماعٌة .  -282

 ٌعتمد علٌها فً الدلٌل النقلً فً البحث العلمً هً السمع .الحاسة التً  -283

 من االمثلة على العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة علم النفس والطب النفسً .  -284

 ×صفة الحكم الشرعً الذي ٌكتسبه خلق " الشجاعة والكرم " هو الواجب .  -285

 صر الحدٌث " المركز الجؽرافً الملكً ". من االمثلة على مؤسسات تعنى بالبحث العلمً فً الع -286

 عدم االسراؾ فً استعمال المصادر الطبٌعٌة ٌعد جزءا منة تنظٌم االخالق لعالقة االنسان بالبٌبة .  -287

 ×من االفعال التً خصصها النبً باللعن على عمومها  " ترك السالم " .  -288

 ×لمذنبٌن والمعالجة المسلكٌة لهم . تعد المدرسة من المراكز التً تعنى باصالح ا -289

 من مؤسسات المجتمع التً تعمل على تنمٌة الحوار وتعزٌزه ، المدارس والجامعات .  -291

 ×شبه القران الكرٌم من ال ٌعمل بما ٌعلم كمثل الشجرة الخبٌثة ال تؤتً ثمرا .  -291

 ×دقة التصوٌر تعتبر من فوابد اٌراد االمثال فً القران الكرٌم .  -292

 ×طلب زكرٌا علٌه السالم من ان ٌرزقه بالولد من اجل ان ٌورثه ما ترك له من مال . -293
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