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ِلقَاِء َرب ِِهْم ا لَِفي َخْلٍق َجِديٍد ۚ بَْل ُهم بِ َضلَْلنَا فِي اْْلَْرِض أَإِن  أَإِذَا﴿َوقَالُوا : ما داللة قوله تعالى
؟﴾(10)َكافُِروَن 

.الت دبيُر َوالت ْقديُر َمَع الَخْلِق َوالت ْكوينِ 

ِ تَعالى وقدرته .َدالئُِل َوْحدانِي ِة َّللا 

بيَن في إِنْكاِر البعَِث بَْعَد الَمْوت ةَ الُمَكذ ِ .ُحج 

.الِحْكَمةُ ِمَن البَْعِث بَْعَد الَمْوتِ 





:اختَِر اإلجابتَيِن الص حيَحتَينِ 

ً مَن الط لِب والجواِب الوارَديِن في قوِلِه  َ :" ملسو هيلع هللا ىلصحِد ْد كّل  ََ احفِظ َّللا  " تَِجْدُُ تُجاَه
ِ تعالى للمسلِم عنَد وقوِعِه في المعصيةِ : الجوابُ  .سرعةُ إغاثِة َّللا 
ِ تعالى للمسلِم في شد تِه وُعسرتِهِ : الجوابُ  .ُسرعةُ إغاثِة َّللا 
ُِ وتجن  : الط لبُ  ََ بامتثاِل أوامِر َ تعالى في حياتِ .ِب معاصيهِ أْن تحفَظ َّللا 

ََ بالحرِص على أداِء الع: الطلبُ  ِ تعالى في حياتِ .باداتِ أْن تحفَظ حق  َّللا 



:اختِر اإلجابةَ الصَّحيحةَ 
عُ  ؟كيف يَتََحقَُّق التََّطوُّ

.ببيعِ الجائعِ ما يسدُّ ُجوَعهُ 
.ابٍل بَمّدِ يَِد العَْوِن ِللنّاِس دوَن ُمق
.بتأجيِر المحتاجِ مسكناً لهُ 

.بمعاونِة النَّاِس ُمقابَل الماِل 





:اختِر اإلجابتَيِن الصَّحيحتَينِ 
ِ أيٌّ ِمْن بيِن االحتماالِت أمثلةٌ عِن العنفِ   اللَّظيِّ؟

.ظ؟ِْض صوَت الت؟ِلظازِ وصَف جاَرهُ بِاألَْبلَِه ألنَّه لْم يُخَ 
.ساعدتَهُ وَصَف صديقَهُ؛ بالغَباِء ألنَّه رفَض م
ا سبََّب له التَّأخ   .َر عِن الحصَّةِ أخظى حذاَء زميِلِه ممَّ
. للماِمهِ رمى زميلَهُ بالدَّفتِر ألنَّهُ غيُر منتبه  



Question 1

:اختِر اإلجابةَ الصَّحيحةَ 

باِب في الحديِث الشَّريفِ  ِ ْبِن َعْن َعبْ : ما معنى الس ِ ِد ّللا 
ُ عنهُ مسعود   ِ : قالَ رضَي ّللا  ِسبَاُب الُمْسِلِم : "ملسو هيلع هللا ىلص قاَل رسوُل ّللا 

؟(ْسِلمٌ رواهُ البُخاريُّ َومُ )".فُُسوٌق َوقِتَالهُ ُكْفرٌ 
.نقُل الكالِم بيَن النَّاِس لإلصالحِ 

.الشَّتُْم والتَّكلُُّم في أْعراِض النَّاِس 
.التَّكلُُّم عِن المسلِم في غيابِِه بما يِحبُّ 

.نقُل الكالِم بيَن النَّاِس لإلفسادِ 



:اِختَِر اإلجابَةَ الصَّحيحةَ 
ا يَلِّ ِمْن فرائِض الصَّماِة القوليَِّة  أيٌّ ممَّ

.القياُم لتلبيرِة اإلحرامِ 
.الِقياُم للظاتحةِ 

.الط مأنينةُ فِّ الصَّماةِ 
.تلبيرةُ اإلحرامِ 



ما المصطلح الدال على التعريف
هي التي لم يفعلها المصلي في
؟الوضع الطبيعي بطلت صالته

مكروهات الصالة -1
مبطالت الصالة -2
فرائض الصالة-3
سنن الصالة        -4

هي التي لم يفعلها المصلى: فرائض الصالة 
في الوضع الطبيعي بطلت صالته



Question 17

:اِختَِر اإلجابةَ الصَّحيحةَ 
ِة الدُّوِل العربيَِّة ال ذي قامْت به دولةُ اإلماراِت العربيَِّة المتَّحدِة في مساعدما الدَّورُ 

واإلسالميَِّة في مجاِل التَّعليِم؟
اتِها المسلَّحِة مْن أجِل نُصرِة المظلومينَ  .المشاركةُ بقوَّ

.بناُء المدارِس والجامعاِت والمعاِهدِ 
.إرساُل القوافِل العالجيَّةِ 

.بناُء مؤس سات  عالِجي ة  ُمتََخص َصة  





Question 26

:اِختَِر اإلجابةَ الصَّحيحةَ 
الهدايِة والط اعِة؟ما الن تيجةُ المترت ِبةُ على إجباِر جميعِ الن اِس على

.لْن يكوَن هناَك حاجةٌ للس عيِ في األرِض 
.لْن يكوَن هناَك حاجةٌ إلى الجزاءِ 

.لْن يكوَن هناَك حاجةٌ للعملِ 
.لْن يكوَن هناَك حاجةٌ للد راسةِ 



Question 2

:اإلجابةَ الصَّحيحةَ إلى الفراغِ اختر 

ما تعريُف اإلظهاِر لغةً؟

.البَيَاُن واإليضاحُ 

.التَّفخيُم واالْستِْعالءُ 
.السَّتُر واإلضمارُ 
.التَّغييُر والتَّحويلُ 



:الص حيحتينِ اإلجابتبنِ اِختَِر 

ٍ ِمَن اْلمثلَِة اآلتيَِة َوَرَد ُحكُم إظهاِر الت نويِن؟ في أي 

ٍة أُْخِرَجْت للن اِس }:قاَل تعالى [.110:آل ِعمران]{ُكْنتُْم َخيَر أُم 

[.10:يس]{َوَسَواٌء َعلَيِهم أَأَْنذَرتَُهم}:قاَل تعالى

.[8:الغاشيَة]{ُوُجوٌُ ي ْوَمئٍذ ن اِعَمةٌ }:قاَل تعالى

.[12:الغاشيَة]{فيَها َعْيٌن َجاِريَةٌ }:قاَل تعالى



Question 11

 ِ في قوِلِه ما موضُع ُحْكِم اإلظهاِر الَحْلقي 
ةً َولَقَْد َمنَنَّا َعلَْيكَ }:تعالى  َمرَّ
؟[37:طه]{أُْخرى

َدِة الَممدودَ  ( .َمنَن ا)ِة في ُوروُد الن وِن الُمشدَّ
ةً أُْخرى)فيلتَّنويِن ُوروُد الَهمَزِة بعَد  (.َمرَّ

.(َمنَن ا)لن وِن في بعَد اُوروُد الن وِن الُمشدََّدةِ 
اِء قبَل الت نويِن في  ةً )ُوروُد الر  .(َعلَْيَك َمرَّ

شيء خلقه اظهار : حكم التجويد في قوله تعالى 



Question 29

:اِختِر اإلجابةَ الصَّحيحةَ 
؟في الَحديِث الشَّريفِ " يُْسأَلَ "ما الَمْقصوُد بُِمْفَرَدِة 

ُ عنهُ قالَ  ِ رضَي ّللا  ال تَُزوُل قََدما َعْبد  : "ملسو هيلع هللا ىلصللاِ سوُل قاَل ر: َعْن أَبي بَْرَزةَ األَْسلَمي 
 بِِه، ِه فيما أَْفناهُ، وَعْن ِعْلِمِه ما َعِملَ َعْن ُعُمرِ : يَْوَم الِقياَمِة، حتَّى يُْسأََل َعْن أَْربَع  

رواه الت ِرمذيُّ )". ِجْسِمِه فيما أْبالهُ َوَعْن ماِلِه ِمْن أْيَن اْكتََسبَهُ وفيما أَْنفَقَهُ، َوَعنْ 
(.بسند  صحيح  

.يُحاَسبُ 
.يُْستَْبعَدُ 
.يُْمَدحُ 
.يُْنَظرُ 



اِختَِر اإلجابةَ الص حيحةَ 

ِف أن  اإلنساَن َسيُْسأَُل يومَ جاَء في الحديِث الش ريكَما" أَْبّلُُ "َما المراُد بُِمْفَرَدِة 
".ِجْسِمِه فيما أْبّلُُ "القيامِة َعْن 

.ِمَل بِهِ عَ 
.أَْهَملَهُ 

.اِْعتَنى بِهِ 
.اِْهتَم  بهِ 



Question 14

:اخـــتِر اإلجــابــةَ الصَّحيحةَ 
ُخروِجـِه للَمسـِجِد؟َمــا اآلَداُب الَّتـي يَْنبَِغـي للُمسِلـِم ُمَراَعـاتُها قَبــلَ 

.الِحْرُص َعلى الَمْشيِ إلى الَمسِجِد بَِسِكينَة  
ْجِل اليُْمنَى ِعنَد ُدخوِل الَمْسِجدِ  .تَْقديُم الر ِ
.إِْغاَلُق الَهَواتِِف النَّقَّالَِة قَبَل الُخروجِ 

.التَّزيُُّن ولُْبُس الَمالبِِس السَّاتَِرِة الَجميلَةِ 





ِذي َوَضعَـهُ الن بي   ـَي الـِميثَاُق الـ  ْعـَد ِهْجــَرتِِه؟بَ ملسو هيلع هللا ىلص بـَِم ُسم ِ

.َصِحيفَةُ الُمواَجَهةِ 
.َصِحيفَةُ الت َحالُفِ 
.َصِحيفَةُ الت آِخي

.َصِحيفَةُ الُمَواَدَعةِ 



ِ بَعْ  ِ َمـا أَْسبَـاُب َوْضعِ الـِميثَاِق الَوَطنِي  الَمديَنِة إِلَىملسو هيلع هللا ىلصــَد ِهْجـَرِة النَّبِـي 
رةِ  .الُمنوَّ

.تَْقِسيُم الُمْمتَلََكاِت بَْيَن الُمْسِلِمينَ 
رةِ  .تَْنِظيُم الَحيَاِة فِي الَمِدينَِة الُمنَوَّ
.تَْوِزيُع األَْمَواِل َعلَى الُمسِلِمينَ 
.تَْوثِيُق العاََلقَاِت بَْيَن الُمْسِلِمينَ 



لِم بَْيَن ُوْحَدةُ الَموقِِف فِ : ) ي ةَ الت اِليةَ َما نَص  الَوثِيقَِة ال ِذي يَُطب ُِق الِقيَمةَ الَحَضارِ  ي الس ِ
؟( اإِلْخَوةِ 

.ِسْلُم الُمْؤِمنِيَن َواِحَدةٌ 

َرِة آِمنٌ أَن   .َمْن قَعََد بِالَمِدينَـِة الُمنَو 
َرِة آِمنٌ  .أَن  َمْن َخَرَج ِمَن الَمِدينَـِة الُمنَو 

ةٌ َواِحدةٌ ُدوَن الن اِس  .أَن ُهْم أُم 



Question 11

ِ تعالىقَولِ ما السُّـنَّةُ الَّتي يُستََحـبُّ فِعلُـها عنـَد قـراءةِ  اْسُجْد َكالَّ اَل تُِطْعهُ وَ }:  ّللا 
؟[19: العلق]{َواْقتَِرب ۩

.ُسُجوُد الت اِلوةِ 
.ُسُجوُد الشُّْكرِ 
.ُسُجوُد الصَّالةِ 
.ُسُجوُد السَّهوِ 







ََ فَنَقَْصَت َرْكعَةً أَ إِذَا َسَهْوَت فِ : َما الُمْصَطلَُح الد ال  َعلَى َما يَِلي و َسْجَدةً ي َصَّلتِ
فَيَنبَِغي أَْن تَْسُجَد َسجَدتَيِن قَْبَل الس ّلِم؟

.ُسُجوُد تِّلَوةٍ 

.ُسُجوٌد بَْعِدي  
.ُسُجوُد ُشْكرٍ 

.ُسُجوٌد قَْبِلي  



ََ فَِزْدَت َرْكعَةً أَو َسجْ إِذَا َسَهْوَت فِي: َما الُمْصَطلَُح الد ال  َعلَى َما يَلي َدةً، َصّلتِ
؟فَيَْنبَِغي أَْن تَْسُجَد َسْجَدتَيِن بَْعَد الس ّلمِ 

.ُسُجوُد ُشْكرٍ 

.ُسُجوُد تَِّلَوةٍ 
.ُسُجوٌد قَْبلي  
.ُسُجوٌد بَْعِدي  



:اعداد  
علياء الكراب -أ


