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 رؤيتنا: 
 . ي االنتماء عالمي التفكير ز خلًقا وعلًما، وطنز ي بناء جيل واٍع متمير

 المساهمة فز

 

  

 9مراجعة إسالمية صف 
  

 السؤال  1

 اختَِر اإلجابَةَ الصَّحيحةَ: 
 ما واجُب المسلِم عنَد َسماعِ اإلشاعِة؟ 

 التّحقُُّق ِمنها قَبَل إصداِر األحكاِم.
 تحليلُها وتعميُمها بيَن النَّاِس. 

 نشُرها وتأجيُجها.
 تصديقُها والعمُل بمقتضاها.

 السؤال  2
 الصَّحيحةَ: اختَِر اإلجابَةَ 

 )أيُّها النَّاُس السَّكينَةَ السَّكينَةَ(؟  ِلَم قَاَل النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِلْلَحِجيجِ ِعنَد اإِلفاَضِة إلى ُمزَدِلفَةَ:
اُج لألَذَى.  َض الُحجَّ  َكْي ال يَحُدَث تََدافٌُع فَيَتَعَرَّ

 َكْي ال يَِصلُوا ُمزَدِلفَةَ قَبَل ُدُخوِل َوْقِت الَمبيِت. 
 يَتْعَبُوا في َمسيِرِهم نَْحَو ُمزَدِلفَةَ.َكْي ال 

 . الا  َكْي ال يَُظنُّوا أنَّ الَفْوَز ِلَمْن يَِصُل أَوَّ

 السؤال  3
 اختَِر اإلجابَةَ الصَّحيحةَ: 

 ما معنى النّصيَحِة؟
أيِ في المسائِل الُمبَهَمِة.  إبداُء الرَّ

أَي فيَما لْم يُْطلَْب منهُ.   مبادرةُ اإلنساِن الرَّ
 الخيِر للمنصوحِ بإخالٍص. إرادةُ 

أَي فيَما ال ِعلَم لهُ بِه.  تقديُم اإلنساِن الرَّ
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 السؤال  4
 اِختِر اإلجابةَ الصَّحيحةَ: 

ِ ملسو هيلع هللا ىلص؟  ُ تعالى عنهُ ِمْن َوفَاةِ رسوِل َّللاَّ ّديِق َرِضَي َّللاَّ  َما َموقُِف أَبي بَْكٍر الّصِ
غاَر والِكباَر للصَّالةِ َعليِه َصالةا وَ   اِحَدةا.َجَمَع الّصِ

ِق الَخبََر َوتََوعََّد َمْن يَقوُل بَِوفَاةِ النَّبِّيِ ملسو هيلع هللا ىلص.   لَْم يَُصّدِ
 تَأَكََّد ِمْن َخبَِر الَوفَاةِ َوأَْقنََع النَّاَس بِالعَْقِل َوالدَّليِل. 

 َحِزَن َعلى فَْقِد النَّبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص وَرفََض أَْن يَُكلَِّم أََحداا.

 السؤال  5
 اإلجابتَيِن الصَّحيحتَيِن: اِختَِر 

ِة الَوَداعِ؟  ا يَأتي ِمَن البُنُوِد الَّتي َوَرَدْت في َحجَّ  أيٌّ ِممَّ
َدقَِة.  الَحثُّ َعلى الصَّ

 التَّْحذيُر ِمَن الفُْرقَِة واالْختِالِف.
 الَحثُّ َعلى ُمَخالَفَِة النَّْفِس. 

 نَْشُر التََّراُحِم والَمَحبَِّة بيَن النَّاِس.

 ال السؤ 6
 اختِر اإلجابةَ الصَّحيحةَ ِمَن الَقائَِمِة الُمْنَسِدلَِة:

ِ ملسو هيلع هللا ىلص: "اللُّهمَّ قَْد بلَّْغُت اللَُّهمَّ فَاْشَهْد"؟   َما َداللَةُ قَوِل َرُسوِل َّللاَّ
  

 تَأِْكيُدهُ وِحْرُصهُ َعلى تَبليغِ ِرَسالَِة َربِِّه. 
 

  

 السؤال  7
 اختَِر اإلجابَةَ الصَّحيحةَ: 

 بََدأَ الّرسوُل ملسو هيلع هللا ىلص َسعيَهُ؟ بَِم 
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 بِالَكعبَِة.
َفا.  بِالصَّ

 بِالَحَجِر األسَوِد.
 بِالَمْرَوةِ. 

 السؤال  8
 اسَحِب اإلجابةَ الصَّحيَحةَ إلى الفَراغِ: 

  التَّحلُُّل األَصغَُر يُبيُح للُمحِرِم ُكلَّ َمحُظوراِت اإلحراِم َما َعَدا 
 النِّكاَح.

  
يَد.  الصَّ
 التَّطيَُّب.

 قَصَّ الشَّْعِر. 

 السؤال  9
 اسَحِب اإلجابةَ الصَّحيَحةَ إلى الفَراغِ: 

  َمْن تََرَك َواِجباا ِمْن واِجباِت الَحّجِ 
 علَيِه ذَبُح الَهْديِ.

  
هُ.  يَبُطُل َجحُّ

 يَتَحلَُّل في الَحاِل. 
 يَلَزُمهُ الَقَضاُء. 

 السؤال  10
 راغِ: اسحِب اإلجابَةَ الصَّحيحةَ إلى الَف 

ا يَلي ِمْن أَْرَكاِن الَحّجِ؟  أيٌّ ممَّ
  

 اإِلْحَراُم بِالَحّجِ.
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 الَمبيُت بُِمْزَدِلفَةَ.
 َرْكعَتَا الطَّواِف. 
 َرْمُي الَجَمراِت. 

 السؤال  11
 اإلجابَةَ الصَّحيحةَ إلى الفَراغِ:   اسحبِ 

ا يَلي ِمْن واجباِت الَحّجِ؟  أيٌّ ممَّ
  

 بُِمْزَدِلفَةَ.الَمبيُت 
  

 الوقوُف بِعََرفَةَ. 
 َطَواُف الَوَداعِ.
ّجِ.  اإِلحراُم بِالحَّ

 السؤال  12
 اختَِر اإلجابَةَ الصَّحيحةَ: 

( فََكذََّب َوَعَصٰى  20فَأََراهُ اْْليَةَ اْلُكْبَرٰى )}ما الَحالَةُ الّتي نَْستَنتُِجها ِمْن قَوِلِه تعالى :
 ؟ ]النّاِزعات[ {( 22يَْسعَٰى )( ثُمَّ أَْدبََر 21)

 مقابَلَةُ اإلساَءةِ باإلحساِن. 
 التّكبُُّر على النّاِصحِ.

 المقابَلَةُ بالِمثِْل. 
 التّواُضُع للنّاِصحِ.

 السؤال  13
 اختِر اإلجابةَ الصَّحيحةَ: 

 أيٌّ مَن األعماِل اْلتيِة يُعدُّ مَن المشتَبِهاِت؟ 
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 منهُ.بحَث في حقائِب زمالئِه عْن شيٍء ضاَع  
 أكَل الفاكهةَ وشرَب العصائَر الطَّبيعيَّةَ.

 جلَس مَع رفاِق السُّوِء لكنَّهُ لْم يفعْل أفعالَهْم.
 . روا الِغشَّ ّفِ ألنَّ زمالَءهُ قرَّ  غيََّر مكاَن جلوِسِه في الصَّ

 السؤال  14
 اختَِر اإلجابَةَ الصَّحيحةَ: 

معَنا في درِس السَّبعِ الموبقاِت بحديِث النَّبّيِملسو هيلع هللا ىلص:  ما عالقَةُ الَحديِث الّشريِف الّذي مرَّ 
(  "َدْع َما يَريبَُك إلى َما ال يَريبَُك".  ؟)رواهُ التّرمذيُّ

 إلى التّفكيِر في عواقِِب األعماِل.  ِكالهُما يَدعو
 ِكالهُما يَحثُّ على تَرِك األموِر الَمشكوِك في ِحلِّها. 

 كالهما يحثُّ النّاَس على الّطاعاِت. 
 ِكالهُما يأمُر النّاَس بالِحرِص على سالمِة القَلِب.

 السؤال  15
 اختَِر اإلجابَةَ الصَّحيحةَ: 

ا يأتي يُعدُّ مَن الُمْشتَبِهاِت؟   أيٌّ ممَّ
َمةَ.  أكَل السََّمَك في بلٍد يأُكُل أهلُه اللّحوَم المحرَّ

نَهُ عليِه صديقُهُ ولَم يُنِفْقهُ.   احتَفََظ بماٍل أمَّ
ا على طاولتِِه في المدرسِة فشِربَه.  َوَجَد عصيرا

 أّدى الّصلواِت الَمفروَضةَ ولْم يَُؤّدِ الّرواتَِب.

 السؤال  16
 اِختَِر اإلجابَةَ الصَّحيحةَ: 

 ؟ [12]الحجرات: }إنَّ بعَض الظَّّنِ إثٌم{ أيُّ العباراِت تُبيُِّن داللةَ قوِلِه تعالى : 
 ِء.التَّحذيُر مْن خطورةِ االستهزا 
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 التّحذيُر ِمَن الشَّّكِ بالنَّاِس واتِّهاِمهم بال دليٍل.
 التَّحذيُر مْن تتبُّعِ أحواِل النَّاِس. 

 النَّهُي عْن ذكِر النَّاس بما يكرهوَن في غيابِهم.

 السؤال  17
 اِختَِر اإلجابَةَ الصَّحيحةَ: 

 ما الحالَةُ الّتي أجاَز الشَّرعُ فيها ِذكَر األلقاِب؟ 
 لمناداةِ الشَّخِص.

 للتّشهيِر بالّشخِص.
 الشَّخِص.  ِلتَسميَةِ 

 للتّعريِف بِالّشخِص.

 السؤال  18
 اسحِب اإلجابةَ الصَّحيحةَ إلى الفراغِ: 

  أيُّ الَمَفاِهيِم التَّاِليَِة يُعَبُِّر َعْن ِذكِر الشَّخِص بِما يَكَرهُ دوَن علِمِه؟ 
  مفهوُم: 
 الِغيبَِة.

  
  
  

 السُّخريِة. 
 التَّجسُِّس. 
 النَّميمةِ 

 السؤال  19
 اختَِر اإلجابةَ الصَّحيحةَ مَن القائمِة المنسدلِة:

ا( ِمَن الفضَِّة؟ 600ما ِمقداُر الّزكاةِ الواِجُب على َمن َملََك )   جراما
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  يبلُغ الِمقداُر :
2.5 % 

 
  

 السؤال  20
 اختَِر اإلجابتَيِن الصَّحيحتَيِن: 

ا يأتي؟ما   األمواُل الّتي تجُب فيها الّزكاةُ ممَّ
 األنعاُم.

 الّزروعُ.
 األثاُث.
 السَّكُن.

 السؤال  21
 اختَِر اإلجابتَيِن الصَّحيحتَيِن: 

 ما الّزروعُ الّتي تجُب فيها الّزكاةُ؟ 
 األعشاُب.

 الَقْمُح.
.  األَُرزُّ

 الفاِكَهةُ.

 السؤال  22
 الصَّحيحةَ: اختَِر اإلجابةَ 

ا؟  ما معنى الّزكاةِ اصِطالحا
 حقٌّ واِجٌب َشرعاا، في أمواٍل مخصوصٍة، ِلجهاٍت مخصوصٍة. 

ا.   حبُس الماِل واالمتناعُ عْن بيِعِه إلى الغَالِء أربعيَن يوما
 جعُل شيٍء ذي قيمٍة ماليٍَّة وثيقةا لحفِظ رّدِ ديٍن ما. 
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ا على رأِس الماِل ُمق    ابَل األجِل.زيادةٌ مشروطةٌ مقدَّما

 السؤال  23
 اختَِر اإلجابةَ الصَّحيحةَ: 

  ُ كاةَ، إالَّ ابتالهُُم َّللاَّ ما نتيجةُ َمنعِ الّزكاةِ كما تفهُم مْن قوِلِه ملسو هيلع هللا ىلص: " وما َمنََع قوٌم الزَّ
نيَن"؟  بالّسِ

  
 العَْجُز والَكَسُل.

 األمراُض واألسقاُم. 
 الجوعُ والقَْحُط.

الزُل.الكوارُث   والزَّ

 السؤال  24
 اختَِر اإلجابتَيِن الصَّحيحتَيِن: 

ا يأتي يُعدُّ مْن شروِط التَّناصحِ؟  أيٌّ ممَّ
 أْن تكوَن النّصيحةُ في أمٍر واضحٍ ال خالَف فيِه. 

ّرِ بعيداا َعِن النّاِس.  أْن تكوَن في الّسِ
 أْن يكوَن النَّاصُح مطبِّقاا لنصيحتِِه على نفِسِه.

.أْن تكوَن ب ياِء والتَّشهيِر وسوِء الظَّّنِ  عيدةا عِن الّرِ

 السؤال  25
 اختَِر اإلجابَةَ الصَّحيحةَ: 

ا يََرهُ ) ةٍ َخْيرا ةٍ 7ما داللةُ قوِلِه تعالى: }فََمن يَْعَمْل ِمثَْقاَل ذَرَّ ( َوَمن يَْعَمْل ِمثَْقاَل ذَرَّ
ا يره) لَزلَة[  ({8َشرًّ  ؟ ]الزَّ

ِ تعالى   للنَّاِس وفَق نواياهُم دوَن أعماِلهم. محاسبةُ َّللاَّ
ِ تعالى للنَّاِس وفَق أعماِلهْم وإْن كانْت بسيطةا.   محاسبةُ َّللاَّ



 رؤيتنا: 
 . ي االنتماء عالمي التفكير ز خلًقا وعلًما، وطنز ي بناء جيل واٍع متمير

 المساهمة فز

 

  

ا.  ِ تعالى لإلنساِن وفَق عملِه للخيِر وإْن كاَن بسيطا  محاسبةُ َّللاَّ
ا.  ّرِ وإْن كاَن بسيطا ِ تعالى لإلنساِن وفَق عمِله للّشِ  محاسبةُ َّللاَّ

 السؤال  26
 اإلجابَةَ الصَّحيحةَ: اختَِر 

َ تعالى"؟   ما ُحكُم َمِن ارتََكَب ذَنباا فقاَل: "غداا أستَغِفُر َّللاَّ
 يُحاسُب على تأخيرِه.

 يأثُم لتأخيِر التَّوبَِة.
 يُثاُب على استغفاِرِه.

 يُْؤَجُر على نيَّتِِه.

 السؤال  27
 اختَِر اإلجابَةَ الصَّحيحةَ: 

)الغفوُر الّرحيُم( على )العذاُب األليُم( في اْليَتَيِن:}نَبِّْئ ِعبَاِدي أَنِّي أَنَا  ما داللَةُ تقديِم 
ِحيُم )  ؟  ]الحجر[({50( َوأَنَّ َعذَابِي هَُو اْلعَذَاُب اأْلَِليُم )49اْلغَفُوُر الرَّ

 الغُفراُن ِلَمْن تاَب ِمَن الذّنِب. 
 النّعيُم ِلَمْن أّدى الواِجباِت. 

َ تعالى.  الَوعيُد ِلَمنْ   عَصى َّللاَّ
ِ تعالى تَسبُِق َغَضبَهُ.   َمغِفَرةُ َّللاَّ

 السؤال  28
 اختَِر اإلجابتَيِن الصَّحيَحتَيِن: 

 ما ضوابُط الِجهاِد في َسبيِل َّللّاِ تعالى وصوِن األوطاِن؟
 الوالُء والّطاَعةُ لولّيِ األمِر.

 اإلخالُص ّلّلِ تعالى. 
 التَّضحيةُ والّشهاَدةُ. 



 رؤيتنا: 
 . ي االنتماء عالمي التفكير ز خلًقا وعلًما، وطنز ي بناء جيل واٍع متمير

 المساهمة فز

 

  

 االلتزاُم في ُحسِن معاملِة المعتديَن.

 السؤال  29
 اختَِر اإلجابَةَ الصَّحيحةَ: 

 ما َكفَّارةُ القَتِل الخطِأ؟ 
 صياُم شهريِن متتابعيِن. 

 التَغريُب ودفُع الِفديَِة.
يَةُ وصياُم شهريِن متتابعَيِن.   الّدِ

 القصاُص والقَتُل. 

 السؤال  30
 


