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  عرض جميع األسئلة
 السؤال  1

 اختِر اإلجابةَ الصَّحيحةَ. 
 ؟  [1]سورة ق: ما المعنى الصَّحيُح للفظِة )ق( الواردةِ في قوِلِه تعالى:﴿ق َواْلقُْرآِن اْلَمِجيِد﴾

  
 هجاٍء لتحّدِي العرِب بأْن يأتُوا بمثِل القرآِن. )ق( حرُف 

 )ق( اسٌم من أسماِء األنبياِء الّسابقْيَن. 
 )ق( اسُم جبٍل عمالٍق يحيطُ باألرِض. 

 )ق( اسُم واٍد مْن أوديِة مّكةَ الُمكّرمِة. 
 السؤال  2

 اختِر اإلجابةَ الصَّحيحةَ. 
ا َجاَءهُْم فَُهْم فِي  ما المعنى الّصحيُح للفظِة )مريجٍ( الواردةِ في قولِ  ِه تعالى: ﴿بَْل َكذَّبُوا بِاْلَحِقّ لَمَّ

 ؟  [5]سورة ق: أَْمٍر َمِريجٍ﴾
 مختلٍط ومضطرٍب.

 متنّوعٍ ومختلٍف.
 .  متساٍو وُمستقّرٍ
 مستقّرٍ وساكٍن . 

 
 
 
 



 
 السؤال  3

  اختِر اإلجابةَ الصَّحيحةَ.
 استخداِم المياِه؟ يتوّضأُ ُمسِرفًا في   ماذا تقوُل لمنْ 

 غيُر جائٍز في كّلِ الظُّروِف واألحواِل. اإلسرافُ 
 مشترًى.  إذا كاَن الماءُ   اإلسراُف في الماِء غيُر جائزٍ 
 إذا كاَن الماُء نادًرا.   اإلسراُف في الماِء غيُر جائزٍ 
 إذا كاَن الماُء جارياً.   اإلسراُف في الماِء غيُر جائزٍ 

 السؤال  4
 الصَّحيحةَ.  اختِر اإلجابةَ 

 ما اآليةُ الّتي تُبطُل ُحّجةَ ُمْنِكري اْلبَْعِث يوَم القيامِة؟ 
 .   [4]سورة ق: قاَل تعالى:﴿قَْد َعِلْمنَا َما تَْنقُُص اأْلَْرُض ِمْنُهْم َوِعْنَدنَا ِكتَاٌب َحِفيظٌ ﴾

 .   [ 2]سورة ق: ُروَن َهذَا َشْيٌء َعِجيٌب﴾قاَل تعالى:﴿ بَْل َعِجبُوا أَْن َجاَءهُْم ُمْنِذٌر ِمْنُهْم فَقَاَل الَْكافِ 
ا َجاَءهُْم فَُهْم فِي أَْمٍر َمِريجٍ﴾  .  [5سورة ق:  ] قاَل تعالى:﴿ بَْل َكذَّبُوا بِاْلَحِقّ لَمَّ

 .  [3]سورة ق: قاَل تعالى:﴿أَإِذَا ِمتْنَا َوكُنَّا تَُرابًا ذَِلَك َرْجٌع بَِعيٌد﴾
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  عرض جميع األسئلة

 السؤال  5

  اختِر اإلجابةَ الصَّحيحةَ.
 ما معنى العبارةِ )شابٌّ نشأَ في عبادةِ ّللّاِ تعالى(؟ 

 شابٌّ نشأَ على طاعِة ّللّاِ تعالى. 
 شابٌّ نشأَ على محبِّة اآلخريَن. 

 شابٌّ نشأَ على حّبِ النّجاحِ. 



 شابٌّ نشأَ على احتراِم اآلخريَن. 
 السؤال  6

 اختِر اإلجابتيِن الصَّحيحتيِن. 
 ماذا نقِصُد بمفردةِ )اإلمام( على ضوء قوِله ملسو هيلع هللا ىلص:)إماٌم عادٌل(؟

 من أموِر المسلميَن بتفويٍض من الحاكِم.  ولَي أمًرامْن 
 الحاكُم الّذي يتولّى أموَر المسلميَن. 

  مْن ولَي أمراً مْن أموِر المسلميَن دوَن تفويٍض.
 أموِر المسلميَن بتفويٍض مْن نفِسه.أمراً مْن   مْن وليَ 

 السؤال  7
 اختِر اإلجابةَ الصَّحيحةَ. 

 ما واجبي تُجاهَ صديقي في حاِل شاهْدتُهُ يعتدي بالّضرِب على عاِمِل النّظافِة بالمدرسِة؟ 
 أمنعُه عْن ظلِمه وأنصُحه. 

 أمتنُع عن الكالِم معَهُ.
 أتركُه وشأنَهُ. 

ُر بسوِء فعِله.  أُشّهِ
 السؤال  8

 اختِر اإلجابتَيِن الّصحيحتَيِن: 
 أيٌّ مَن العباراِت التّاليِة تدلُّ على أثِر عدِل الحاكِم على المجتمعِ؟

 تحقيُق الشُّعوِر باألمِن والّسعادةِ. 
 تحقيُق الشُّعوِر باالنتماِء والوالِء الوطنّيِ. 

 تحقيُق الشُّعوِر بالمسؤوليِّة الفرديِّة . 
 الّشعوُر بالتّميِّز الفردّيِ. تحقيُق 

. 
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 السؤال  9

 اختِر اإلجابةَ الصَّحيحةَ: 
ِر المشَّائْيَن في الظُّلَِم إلى المساجِد بالنَّوِر   كِر في قوِلِه ملسو هيلع هللا ىلص: "بّشِ ِلَم تمَّ تخصيُص )المساجِد( بالذِّ

 جاء في المشي إلى الّصالة(؟ )صحيح، رواه أبو داود، باب ما   التَّاّمِ يوَم القيامِة."
كِر.  ألنَّها مكاٌن للصَّالةِ والذِّ
 ألنَّها مكاٌن للتّفكيِر والتّأمِل. 
 ألنَّها مكاٌن للِّقاِء والتَّزاُوِر. 

احِة والُهدوِء.   ألنَّها مكاٌن للرَّ
 

10 
 اختِر اإلجابةَ الصَّحيحةَ: 

  على مشيِِه إلى المساجِد في الظُلَِم؟أيُّ العباراِت اآلتيِة تمثُِّل أجَر المسلِم يوَم القيامةِ 
 النّوُر التّامُّ ِمن جميعِ الجهاِت. 
 النُّوُر التَّامُّ في بعِض األوقاِت. 
 النُّوُر التَّامُّ في معظِم األوقاِت. 
 النُّوُر التَّامُّ ِمن بعِض الجهاِت . 
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  عرض جميع األسئلة

 السؤال  11

 اختِر اإلجابَةَ الصَّحيَحةَ. 
ما الشعوُر الذي يولُد مَع اإلنساِن ويِجُده في نفِسه مهما تغيَّر تفكيُرهُ ومهما أثَّرْت عليِه  

 المؤثّراُت؟
 . -سبحانه وتعالى– الفطرةُ التي ترشُده إلى إلى التعلِق بالخالقِ 



 لإلنساِن. خلَق المخلوقاِت وسخرها  تعالى التسِليُم بأنَّ هللا
 . -سبحانه وتعالى– التسِليُم بدليِل التمانعِ الذي يدلُّ َعلى َوحدانيِّة الخاِلقِ 

 باألدلِة والبراهيِن العقليِة. -تعالى- االقتناعُ بوجوِد هللاِ 
 السؤال  12

 اختِر اإلجابَةَ الصَّحيَحةَ. 
 الى؟ إلى توحيِد ّللّاِ تع دعاهُم النَّبُي ملسو هيلع هللا ىلص  ما موقُف أهِل مكَّة حينَما 

 رفضوا دعوتَهُ وعاندوهُ وعادوهُ. 
 وعدوه بالنصِر والحمايِة من أعدائِه. 

 طلبوا منهُ وقتًا للتفكيِر في رسالتِِه. 
 اعترفُوا بصدقِه لما يعرفوَن من سيَرتِِه. 

 
 

 السؤال  13
 اختِر اإلجابَةَ الصَّحيَحةَ. 

 ما كاَن أعظُم أصناِم أهِل مكةَ َمْنِزلةً عنَدهْم؟ 
 هبلُ 

 الالتُ 
 العزى. 
 مناَت. 

 السؤال  14
 اختِر اإلجابَةَ الصَّحيَحةَ. 

 كيَف كانْت عبادةُ قُريٍش ِعْندما نزَل الوحُي علَى النبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص؟ 
 تعالى.  كانوا يعبدوَن األصناَم، يتقربوَن بها إلى هللاِ 

 عليِه السالم. تعالى ويتبعوَن رسالةَ عيسى كانوا يعبدون هللا
 يعتقدون أنها خلقتهْم.   كانوا يعبدون األصناَم،



 بعبادتِه بما بلَغَهْم من الوحيِ.  تعالى كانوا يتقربون إلى هللا
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  عرض جميع األسئلة

 السؤال  15

 اختِر اإلجابَةَ الصَّحيَحةَ. 
 ما أهميّةُ استشعاِر مراقبِة ّللّاِ تعالى في الّطاَعِة؟ 

 العبادةِ. تحقيُق اإلخالِص في 
 التمييُز بيَن الواجباِت والمستحباِت. 

 العزُم على التوبة من الذنوِب 
 معرفةُ شروِط العبادةِ وأركانِها. 

 السؤال  16
 اختِر اإلجابَةَ الصَّحيَحةَ. 

ما القيمةُ الغائبة ُ في الموقِف التالي: اصطدَم سائٌق بسيارةٍ ترَكها صاحبُها في موقِف الّسياراِت،  
 التفَت حولَهُ فلْم يَر أحًدا، فهرَب مْن موقعِ الحادِث؟ 

 الشعوُر بمراقبِة هللاِ لَهُ.
 الخوِف من رؤيِة اآلخريَن له. 

 الشعوُر بالقلِق من حصوِل الحادِث. 
 الخوُف من علِم صاحِب السيارةِ. 

 السؤال  17
 اختِر اإلجابَةَ الصَّحيَحةَ. 

الَموقِِف التالي: انتهَز طالٌب انشغاَل المراقِب في قاعِة االمتحاِن ليغشَّ مْن  ما القيمةُ الغائبةُ في 
 زميِلِه؟



 الشعوُر بُمراقَبَِة هللاِ لهُ.
 الخوُف من رؤيِة أحٍد له. 

ِس بِه.   الخوُف من علِم المدّرِ
فِه.  الشعوُر بالقلِق من تصرُّ

. 

. 
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  عرض جميع األسئلة

 السؤال  18

 اختِر اإلجابَةَ الصَّحيَحةَ. 
 ما السُّلوُك الذي يخالُف سُنَن الِفطَرةِ؟ 

 إتالُف الممتلكاِت.
 مساعدةُ المحتاجِ. 
 اللِّيُن في المعاملَِة.

فُق بالحيواِن.   الّرِ
 السؤال  19

 اختِر اإلجابَةَ الصَّحيَحةَ. 
 ما السُّلوُك الذي ال يناسُب سُنَن الِفطَرةِ؟

 السُّخريَةُ مَن اآلخريَن. 
 نصرةُ المظلومِ 

 إعانةُ الضعيِف.
 المعاملَةُ الَحسنةُ. 

 السؤال  20
 اختِر اإلجابَةَ الصَّحيَحةَ. 

 ما السُّلوُك الذي يناسُب سُنَن الِفطَرةِ؟



 حبُّ النّظافِة. 
 إتالُف الُمْمتَلَكاِت.

 عبادةُ غيِر ّللّاِ تعالى. 
 احتقاُر النّاِس. 

 
 الخاّلق العليم .10

 السؤال 12

 اختِر اإلجابَةَ الصَّحيَحةَ. 
ا يَْلِفظُ ِمن قَْوٍل إِالَّ لََدْيِه َرقِيٌب َعتِيٌد{]ق   [؟ 18ما معنى }َرقِيٌب{ في قولِه تعالى: }مَّ

 حافظٌ 
 .  قويٌّ
 أميٌن.

 حاضرٌ 
 السؤال  22

 اختِر اإلجابَةَ الصَّحيَحةَ. 
 [؟ 16]ق   قولِه تعالى:}َونَْحُن أَْقَرُب إِلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريِد{ما معنى }َحْبِل اْلَوِريِد{ في 

 شرياٌن في العُنُقِ 
 حبٌل من َشعٍَر.

 شرياٌن في القلِب. 
 حبٌل من ليٍف.

 السؤال  32
 اختِر اإلجابَةَ الصَّحيَحةَ. 

 ِصفاِت من يلقوَن في النَّاِر؟   ما الذي يُعدُّ من 
 النّاِس. ُمعتَدوَن على حقوِق 

 مستمعوَن للقوِل متبعوَن ألحسنِِه. 
 متواضعوَن، غيُر متعاليَن على النَّاِس. 



 معاندوَن للشَّيطاِن مخالفوَن لهُ. 
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 السؤال  24

 اختِر اإلجابَةَ الصَّحيَحةَ. 
الممتلكاِت العاّمِة؛ خوفًا مَن الغرامِة ما حكُم التوبِة في هذِه الحالِة مَع التعليِل: امتنَع عْن تخريِب 

 الماليِّة؟
 ليست توبةً ألنها فقدت شرط اإلخالِص.
 ليست توبةً، ألنها فقدت شرط الُمتابعِة. 

ًمِا.   توبةٌ نصوٌح، ألنه ترَك أمرا محرَّ
 توبةٌ نصوٌح، ألنه ندَم على ذنبِه. 

 السؤال  25
 اختِر اإلجابَةَ الصَّحيَحةَ. 

 التوبِة في هذِه الحالِة مَع التعليِل: أقلَع عْن شرِب الخمِر؛ ألنَّ الّطبيَب حذّرهُ مْن شربِها؟ ما حكُم 
 ليست توبةً ألنها فقدت شرط اإلخالِص.

 توبةٌ نصوٌح، ألنه ندَم على ما فاَت. 
 توبةٌ نصوٌح، ألنه أقلَع عِن الذنِب. 

 ليست توبةً، ألنها فقدت شرط الندِم. 
 السؤال  26

 جابَةَ الصَّحيَحةَ. اختِر اإل
 ما شرطُ التوبة من الذنِب المتعلِق بحقوِق العباِد؟ 

 التحلُُّل منها.
 اإلقالعُ عنها. 

 عدُم العودة لها. 



 الندُم عليها. 
 المغيث الحليم جّل جالله .12

  
  عرض جميع األسئلة

27 
 السؤال 

 اختِر اإلجابَةَ الصَّحيَحةَ. 
 محّمًدا ملسو هيلع هللا ىلص؟ كيَف أغاَث هللاُ تعالى نبيَهُ 

اهُ من غدِر مكذّبي قريٍش وتعذيبِهم.   نجَّ
 أعطاه حوَض الكوثر، يسقي ِمنهُ أّمتَهُ. 

 جعَل أمتهُ آخَر األمِم وأكثَرها دخواًل للجنَِّة. 
 أعطاهُ الشَّفاعةَ في المقاِم المحموِد. 

 السؤال  28
 اختِر اإلجابةَ الصَّحيحةَ: 

ًعا َوُخْفيَةً لَّئِْن أَنَجانَا  ما َداللةُ قوِلِه تعالى: )قُْل َمن  ن ظُلَُماِت اْلبَّرِ َواْلبَْحِر تَْدعُونَهُ تََضرُّ يكُم ّمِ يُنَّجِ
ِذِه لَنَكُونَنَّ ِمَن الشَّاِكِريَن(  [؟ 63]األنعام:  ِمْن َهَٰ

هُْم.   ّللّاُ تعالى يُغيُث ِعباَدهُ عنَد الشَّدائِِد، ويُجيُب ُمْضَطرَّ
 اَم وهَي َرميٌم بِقُْدَرتِِه على الَخْلِق.ّللّاُ تعالى يُحيِي الِعظ

 ّللّاُ تعالى يَْغِفُر ِلَمْن َشاَء ِمْن ِعباِدِه بغَيِر ِحساٍب. 
 ّللّاُ تعالى يُْنجي فَريقاً ِمَن المؤمنْيَن ويَْنُصُرهُم ويُجيُب ُدعاَءهُم. 

 السؤال  29
 اختِر اإلجابةَ الصَّحيحةَ: 

َ َوْيلََك آِمْن إِنَّ َوْعَد   أيُّ ِصفٍَة ِمْن ِصفاِت ّللّاِ تعالى تَُدّل علَيها اآليةُ الكريمةُ:)َوهَُما يَْستَِغيثَاِن ّللاَّ
) ِ َحقٌّ  [؟ 17]األحقاف: ّللاَّ
 الُمغيُث.
 العَزيُز. 
 الَكريُم.



 الَحليمُ 
 
 غسل ال

 السؤال  30
 اختِر اإلجابةَ الصَّحيحةَ: 

 األَْكبَِر؟ بَِم تَكوُن الطََّهاَرةُ ِمَن الَحَدِث 
 بِالغُْسِل.

بَاَحِة.   بِالّسِ
 بِالُوضوِء. 

ِة.   بِالنِّيَـّ
 السؤال  31

 اإلجابةَ الصَّحيَحةَ:  خترا
  أَيٌّ ِمَن األَفعاِل اآلتِيَِة لَيَس ِمْن سُنَِن الغُسِل؟

ةُ.  النِّيَـّ
 .التَّْسِميَةُ 

 المْضمضةُ ثالثاً.
 َغسُل الكفَّيِن ثاَلثًا.. 

 
 السؤال  32

 اإلجابةَ الصَّحيحةَ: اختِر 
 أيُّ الَحاالِت اآلتِيَـِة يُْستََحبُّ فِيَها الغُْسُل؟ 

 غُْسُل يَوِم الُجُمعَِة. 
 الَموُت.

 اْنِقَطاعُ الَحْيِض والنِّفَاِس. 
 االْحتاَِلُم. 

. 



 الغُْسُل ِعنَد اإلحراِم للَحّجِ أِو العُْمَرةِ.
.  

 
 التيمم والمسح على الخفي  .14

  
 السؤال  33

 اختِر اإلجابَةَ الصَّحيحةَ: 
َم؟   َما ُحْكُم َمْن تََرَك َصالةَ الظُّْهِر أِلَنَّهُ لَْم يَْستَِطعِ الُوُضوَء وال التَّيَمُّ

 ال يَُجوُز لَهُ ِذلَك أِلَنَّ الصَّالةَ ال تَْسقُطُ. 
 يَجوُز لهُ ذَلَك ِلعََدِم القُْدَرةِ َعلى الُوُضوِء. 

ِم. يَُجوُز لَهُ   ذَِلَك ِلعََدِم القُْدَرةِ َعلَى التَّيَمُّ
يَن يُْسٌر وتَْسهيٌل.   يَُجوُز لَهُ ذَِلَك أِلَنَّ الّدِ

 
 
 
 

 السؤال 34
 اإلجابةَ الصَّحيحةَ:  ختراِ 

ُم َكفَّيِه األَيَمَن واألَيَسَر إِلَى  سغَينِ  يَمَسُح الُمتَيَّمِ  َكَما فِي الُوُضوِء.  الرُّ
 السَّاِعَدينِ 

 ينِ الِمرفَقَ 
 العَُضَدينِ 

 السؤال  35
 اِْختَِر اإِلجابَةَ الصَّحيَحةَ: 

ِم؟   َما الُخطَوةُ األُولَى فِي التَّيَمُّ
ةُ فِي القَلِب.   النِّيَـّ

 َمسُح الَكفَّيِن. 



 َمسُح الَوجِه. 
 تَرتِيُب األَرَكاِن. 
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  جميع األسئلة

 السؤال  36

 اإِلَجابَةَ الصَّحيَحةَ:  ختراِ 
  ِللِهْجَرةِ. الَخاِمَسةِ   َوقَعَْت َغْزَوةُ األَْحَزاِب فِي السَّنةِ 

 العَاِشَرةِ 
 السَّاِدَسةِ 
ابِعَةِ   الرَّ

 
 السؤال  37

 اِْختَِر اإِلَجابَةَ الصَّحيَحةَ: 
َرةِ؟  َما َسبَُب إِْجاَلِء بَنِي النََّضيِر َعِن الَمِدينَـةِ   الُمنَوَّ

 ِخيَانَتُُهْم. 
 َواَلُؤهُْم. 

 ُمَسالَمتُُهْم.
 إِْساَلُمُهْم. 

 38السؤال                       .
 

 اِْختَِر اإِلَجابةَ الصَّحيَحةَ: 
 َما َسبَُب َغْزَوةِ األَحَزاِب؟ 

 . إِْجاَلُء النَّبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص بَنِي النَِّضيِر َعِن الَمِدينَـِة إِلَى َخيبرَ 
رةِ. أَسُر   َجَماَعاٍت ِمْن بَنِي النَّضيِر َجاُؤوا ِللتِّجارةِ فِي الَمِدينِة الُمنَوَّ

ِ ملسو هيلع هللا ىلص َعلَى بَنِي النَِّضيِر فِي َخيبَر.   اِْنتَِصاُر َرسُوِل ّللاَّ



 . توقف التجارة بين قوافل المدينة المنورة
 39السؤال 

 اِختَِر اإِلَجابةَ الصَّحيَحةَ: 
 األَحزاِب بَْعَد تَفَاُجئِِهْم بِالَخْنَدِق العَميِق؟َما َردَّةُ فِعِل 

 َضَربُوا ِخيَاَمهْم وأَقَاُموا ُمعَسَكَرهُْم.
 اْستََطاعُوا اْجتِيَاَز الَخْنَدِق بِسُُهولٍَة. 

 َحاَولُوا الُوصوَل ِمْن ِجَهاٍت أُْخَرى. 
 اْستََطاعُوا اْجتِيَاَز الَخْنَدِق بُِصعُوبٍَة. 

  
 40السؤال 
 

 
 ِر اإِلَجابةَ الصَّحيَحةَ: اِختَ 

 َكْم يَوًما اْستََمرَّ َحْفُر الَخْنَدِق؟ 
 َخْمَسةَ َعَشَر يَوًما. 

 ِستَّةَ َعَشَر يَوًما. 
 ثََمانِيةَ َعَشَر يَوًما. 
 َسْبعَةَ َعَشَر يَْوًما 

 
. 
 


