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 الدرس األول: هللا نور السموات واالرض
 

 السؤال 1

 اختْر اإلجابَة الصحيحَة: 
ُ تعالى قدرتَه على إنزاِل المطرِ والبرِد ِمن الّسحابِ الكثيِف، وكيَف يكوُن نعمًة لإلنساِن،   بيَّن َّللاه

 نقمًة مثل   أو
 الفيضاناتِ 

 سقي المزروعات 
 ماء للشرب

 السؤال 2

 اخترِ اإلجابتيِن الصحيحتيِن: 
 من الذين يختصُّهُم َّللّاُ تعالى بالهدايِة؟

.الذين يدركون النور الما                             ديه

  .  الذين يتأملون في خلقِ َّللّاِ

                          الذين ُيعملون عقولَهم بالعلِم.

 الذين ُضرِب لهم األمثاُل.  

 السؤال 3

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
 ُ ِ تعالى:﴿فِي ُبُيوتٍ أَِذَن ٱّلله  [؟36أَن تُرَفَع﴾]النور: ما داللُة قوِل َّللاه

                       بناُء المساجِد في األماكِن المرتفعِة.

 بناُء المساجِد بزخارَف مبالغٍ فيها.

                         بناُء المساجِد وتعظيُمها ورفعُة شأنِها.

 بناُء المساجِد بمساحاتٍ واسعٍة للمصلين. 

 السؤال 4

 اإلجابَة الصحيحَة  اختر
ُر﴾]النور: دلُّ قوله تعالى:ي الذي يعتري القلوَب   ............. على [37﴿يَوًما تََتَقلهُب فِيِه ٱلُقلُوُب َوٱألَبَصَٰ

 يوَم القيامِة.   الفزعِ  واألبصاَر من شدةِ 
                      االضطرابِ 

                           االطمئنانِ  
 الهدوءِ  
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 السؤال 5

 اختْر من القائمِة  اإلجابَة الصحيحَة: 
َ ُيزِجي َسَحابًا ثُمه ُيَؤلُِّف بَيَنهُۥ ثُمه  ِ تعالى الواردِة في قولِه تعالى: ﴿أَلَم تََر أَنه ٱّلله   من دالئِل قدرِة َّللاه

 تكوينُ  [43يَجَعلُُه ُرَكاًما﴾]النور:
 االمطار                             البرد                    الّسحبِ الرّكاميةِ 

 السؤال 6

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
ما أثُر الحقائقِ العلميِة التي ذكرها القرآُن الكريُم وأثبَتتها التجارُب العلميُة في الزمِن الحالّيِ على  

 غيرِ المؤمِن؟ 

                      ملسو هيلع هللا ىلص. تقّدُم دليًًل على صدقِ النبيّ 

 تبيُن آياتِ األحكاِم الفقهيِة.   

                            تحفُز على البحثِ واالكتشاِف.

 تقدُم دالالتٍ آلياتِ القرآِن الكريِم.   

 السؤال 7

 اختْر من القائمِة  اإلجابَة الصحيحَة: 
﴾]النور: قاَل تعالى:﴿ٱلزَُّجاَجةُ   أي مضيٌء متأللٌئ والدرُّ هوَ  [35َكأَنهَها َكوَكب ُدرِّّيّٞ

 األلماس                      الذهب                  الفضة                              اللّؤلؤُ 
 السؤال 8

 اختْر من القائمِة اإلجابَة الصحيحَة: 
ِ تعالى: ﴿أَلَم تََر  َ ُيزِجي َسَحابًا ثُمه ُيَؤلُِّف بَيَنُه ثُمه يَجَعلُُه ُرَكاًما َفَتَرى  من خًلِل فهمك لقوِل َّللاه أَنه ٱّلله

لِِه﴾]النور:   تستنُج أّن الوْدَق هو  [43ٱلَودَق يَخُرُج ِمن ِخلََٰ
 البرد                     الثلج                             البرق                          المطرُ 

 السؤال 9

 اإلجابَة الصحيحَة   خترا
 ما المقصوُد بالمفرداتِ القرآنيِة التالية: 

 يزجي:
 يدفع بقوة               كثيُر الماءِ                    الضوء واللمعان.                       يدفُع برفق.

 سنا:
 يدفع بقوة              كثيُر الماءِ                        يدفُع برفق.                  الضوء واللمعان.

 السؤال 10

 اإلجابَة الصحيحَة   خترا
وردت في القرآن الكريِم دليًًل على  تعدُّ التجارُب العمليُة في هذا الزمِن والتي أَثبتْت ............

 في زمنِه بالوسائِل المتاحِة في تلَك الفترِة. الحتماِل وقوعها صدقِ النبّي ملسو هيلع هللا ىلصالستحالِة إدراكِها 

 تقاليد                    أحكاًما شرعيةً              حقائَق علميةً 
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 السؤال 11

 اخترِ اإلجابتيِن الصحيحتيِن: 
؟  أّي األدلِة ورَد فيها حقائُق علميٌة أثبتَها العلُم التجريبيُّ

ُت بَعُضَها  تٍ فِي بَحرٍ لُّّجِّيٍ يَغَشىَُٰه َموٌج ّمِن َفوقِِه َموٌج ّمِن َفوقِِه َسَحاٌب ظُلَُمَٰ قاَل تعالى: ﴿أَو َكظُلَُمَٰ
 [. 40 بَعضٍ إَِذآ أَخَرَج يََدُه لَم يََكد يََرىََٰها﴾]النور:َفوقَ 

آٍء َفِمنُهم مهن يَمِشي َعلَىَٰ بَطنِِه َوِمنُهم مهن يَمِشي َعلَىَٰ   ُ َخلََق ُكله َدآبهٍة ّمِن مه قاَل تعالى: ﴿َوٱّلله
ٓ أَربَعٍ﴾]النور:  [. 45رِجلَيِن َوِمنُهم مهن يَمِشي َعلَىَٰ

ٓ إَِذا َجآَءُه لَم يَجِدُه َشيـ  قاَل تعالى: ﴿ لُُهم َكَسَرابِ بِِقيَعٍة يَحَسُبُه ٱلظهمَٔاُن َمآًء َحتهىَٰ ا َوٱلهِذيَن َكَفُرٓوْا أَعَمَٰ
ُ َسرِيُع ٱلِحَسابِ﴾]النور: َ ِعنَدُه َفَوفهىَُٰه ِحَسابَُه َوٱّلله  [.39َوَوَجَد ٱّلله

َ يُ  لِِه  قاَل تعالى: ﴿أَلَم تََر أَنه ٱّلله زِجي َسَحابًا ثُمه ُيَؤلُِّف بَيَنُه ثُمه يَجَعلُُه ُرَكاًما َفَتَرى ٱلَودَق يَخُرُج ِمن ِخلََٰ
َمآِء ِمن ِجبَاٍل فِيَها ِمن بََرٍد﴾]النور:  [.43َوُيَنزُِّل ِمَن ٱلسه

 السؤال 12

 اخترِ اإلجابتيِن الصحيحتيِن: 
﴾]النور:ما أوُجه االختًلِف بين الليِل  ُ ٱلهيَل َوٱلنهَهاَرَۚ  [؟ 44والنهارِ الواردُة في قولِِه تعالى:﴿ُيَقلُِّب ٱّلله

 الطوُل والقصر.                                      نزوُل المطرِ.

حُب.                                      الحرُّ والبرُد.  تكوُن السُّ

 السؤال 13

 الصحيحَة: اخترِ اإلجابَة 
ِ جّل وعًل وردْت في قولِه تعالى: ﴿ُكلٌّ َقد َعلَِم َصًَلتَُه َوتَسبِيَحُه﴾]النور:  [؟ 41أّي دالئِل قدرِة َّللاه

 َّللّاُ هو المالُك للكوِن والمتصرُف فيِه. 

 مصيُر الخًلئقِ هلِل تعالى وهو يحساُبهم يوم القيامِة.

 ُه إليها.كلُّ مخلوقٍ يتعبُد ربهه بالطريقِة التي هدا

 تحذيٌر من اإلخًلِل بطاعِة هللِا تعالى سريع الحسابِ.

 السؤال 14

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
ِ تعالى: تِ يَسَعىَٰ نُوُرُهم بَيَن أَيِديِهم   ما اآليُة التي يدلُّ عليها قوُل َّللاه ﴿يَوَم تََرى ٱلُمؤِمنِيَن َوٱلُمؤِمَنَٰ

نِِهم ُبشَرىَُٰكُم﴾]الحديد:  [؟12َوبِأَيَمَٰ

ُ يَرُزُق َمن يََشآُء بَِغيرِ ِحَسابٍ﴾]النور:  [.38قاَل تعالى: ﴿َوٱّلله

ُ لَُه نُوًرا َفَما لَُه ِمن نُّورٍ﴾]النور:  [. 40قاَل تعالى: ﴿َوَمن لهم يَجَعِل ٱّلله

ٍط مُّسَتِقيٍم﴾]النور: ُ يَهِدي َمن يََشآُء إِلَىَٰ ِصَرَٰ  [.46قاَل تعالى: ﴿َوٱّلله

تِ َوٱألَرضِ﴾]النور:قاَل تعالى: ﴿ َوَٰ َمَٰ َ ُيَسبُِّح لَُه َمن فِي ٱلسه  [. 41أَلَم تََر أَنه ٱّلله

 السؤال 16



3مدرسة حمد ين عبد هللا الشرقي ح-م 2022فصل ثالث -الثاني عشر  –التربية اإلسالمية -مراجعة عامة   

 اإلجابَة الصحيحَة   خترا
و تخبهطُوا في الضًلِل كمن وقع في ظلمِة البحرِ،   ................ ضرَب َّللّاُ تعالى مثًلً لَمْن عطّلوا 

 .....................ز ، ال يرى نوَر اإليماِن والهدايةِ  .................. .والموجِ، و
 

 الجبالِ                            جوارَحهم              الّسحابِ                            عقولَهم
 

 السؤال 17

 اخترِ اإلجابتيِن الصحيحتيِن: 
ُ َسرِيُع ٱلِحَسابِ﴾]النور:  َ ِعنَدُه َفَوفهىَُٰه ِحَسابَُه َوٱّلله ِ تعالى: ﴿َوَوَجَد ٱّلله  [؟39ما داللُة قوِل َّللاه

 شعوُر غيرِ المؤمنيِن بالحسرِة و الندامِة يوَم القيامِة. 

ُ تعالى له نوًرا يوَم القيامة فَما لُه من نُور.   من لم يجعِل َّللاه

 َّللاه يحاسُب الناَس وال تشغلُه محاسبُة واحٍد عْن آخَر. أّن 

ِ تعالى القادُر على كّلِ شيٍء.  تحذيٌر من اإلخًلِل بطاعِة َّللاه

 السؤال 18

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
ُ تعالى أعماَل غيرِ المؤمنين  ألنه يحسُب أّن عملَه ينفُعه حتّى إذا ماَت،  .................  شبَّه َّللاه

 ألنّها صاَرْت هباًء منثوًرا. ...........وقِدَم على ربِِّه لم يجْد شيًئا منَ 
 بالظلماتِ                                النِّعمِ .                 بالسرابِ             األعمالِ 

 السؤال 19

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
ُ تعالى فيها مثًًل العتق   اِد غيرِ المؤمِن بِه؟ ما اآليُة التي ضرَب َّللاه

ُت بَعُضَها فَ  ّجِّيٍ يَغَشىَُٰه َموٌج ّمِن َفوقِِه َموٌج ّمِن َفوقِِه َسَحاٌب ظُلَُمَٰ
تٍ فِي بَحرٍ لُّ وَق بَعضٍ  قاَل تعالى: ﴿أَو َكظُلَُمَٰ
 [. 40إَِذآ أَخَرَج يََدُه لَم يََكد يََرىََٰها﴾]النور:

نِِهم لَئِن أََمرتَُهم لَيَخُرُجنه ُقل اله تُقِسُموْاْۖ طَاَعٌة مهعُروَفٌة  ِ َجهَد أَيَمَٰ َ َخبِيُر بَِما  قاَل تعالى: ﴿َوأَقَسُموْا بِٱّلله إِنه ٱّلله
 [. 53تَعَملُوَن﴾]النور:

ٓ إَِذا َجآَءُه لَم يَجِدُه َشيـ ا َوَوَجَد   قاَل تعالى: ﴿َوٱلهِذيَن َكَفُرٓواْ  لُُهم َكَسَرابِ بِِقيَعٍة يَحَسُبُه ٱلظهمَٔاُن َمآًء َحتهىَٰ أَعَمَٰ
ُ َسرِيُع ٱلِحَسابِ﴾]النور: َ ِعنَدُه َفَوفهىَُٰه ِحَسابَُه َوٱّلله  [. 39ٱّلله

ِ َوبِٱلرهُسوِل  قاَل تعالى: ﴿ ٓئَِك  َويَُقولُوَن َءاَمنها بِٱّلله ٰـَ لَِك َوَمآ أُْولَ َوأَطَعَنا ثُمه يََتَولهىَٰ َفرِيٌق ّمِنُهم ّمِن بَعِد َذَٰ
 [. 47بِٱلُمؤِمنِيَن﴾]النور:

 السؤال 20

 اسحبِ اإلجابَة الصحيحَة إلى الفراغِ: 
 [؟36ما أوقاُت الّذكرِ الواردُة في قولِِه تعالى﴿ُيَسبُِّح لَُه فِيَها بِٱلُغُدوِّ َوٱألَٓصاِل﴾]النور: 

 ........................ اآلصال:..........................            الغدوّ:
 منتصُف النهارِ           منتصُف الليلِ                     أوُّل النهارِ            آخُر النهارِ 

 السؤال 22

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
 تلهيه الدنيا عن طاعِة َّللّا تعالى؟ما اآلية التي ورد فيها جزاٌء دنيويٌّ لمن ال  
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ُ يَرُزُق َمن يََشآُء بَِغيرِ ِحَسابٍ﴾]النور:  [.38قاَل تعالى: ﴿َوٱّلله

رِ﴾]النور:  قاَل تعالى: ُْولِي ٱألَبَصَٰ لَِك لَِعبَرًة أّلِ  [.44﴿إِنه فِي َذَٰ

َل لِلنهاسِ﴾]النور: ُ ٱألَمَثَٰ  [. 35قاَل تعالى: ﴿َويَضرُِب ٱّلله

تِ﴾]النور: ُ لَُكُم ٱألٓيََٰ لَِك ُيبَيُِّن ٱّلله  [. 58قاَل تعالى: ﴿َكَذَٰ

 السؤال 23

 اخترِ اإلجابتيِن الصحيحتيِن: 
 كيف يرعى المؤمُن المسجَد رعايًة معنويًة؟  

 بالمحافظِة على نظافِة المسجِد.

 بأداِء السنِن الرواتِبِ والتسبيحاتِ.

 باالهتماِم ببناِء المساجِد وعمارتِها. 

 بالحفاِظ على الصًلِة جماعًة. 

 السؤال 24

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
ِ تعالى:   على مضاعفِة جزاِء المؤمِن في [ 38﴿َويَزِيَدُهم ّمِن َفضلِِه﴾]النور: يدلُّ قوُل َّللاه

 القبر                        الدنيا                                             اآلخرة
 السؤال 25

 اخترِ اإلجابتيِن الصحيحتيِن: 
 على الجوارحِ؟  كيف ينعكُس نوُر اإليماِن في القلبِ  

                           بالخشوعِ عند أداِء الصًلِة. 

 الطاعِة. بطاعِة من له حقُّ  

                            بتعميقِ اإليماِن باّلّلِ تعالى.

 بحسِن الُخلُقِ والتهأدبِ.  

 السؤال 26

 اخترِ اإلجابتيِن الصحيحتيِن: 
ِ تعالى: ِ﴾]النور: كيف يمتثُل المؤمُن لقوِل َّللاه َرٌة َواَل بَيٌع َعن ِذكرِ ٱّلله  [؟ 37﴿رَِجاٌل اله تُلِهيِهم تَِجَٰ

                                الفرائضِ بأوقاتها.بأداءِ 

 بعدِم السعّيِ ألمورِ الدنيا.

                         بترك العمل والتفرغ للعبادة.

 بإعطاِء الزكاِة لمستحقيها. 

 السؤال 27
 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 

 ما اآلية التي ورَد فيها وصٌف لروّاِد المساجِد؟  
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ُ بُِكّلِ َشيٍء َعلِيم﴾]النور: قاَل تعالى: َل لِلنهاسِ َوٱّلله ُ ٱألَمَثَٰ ُ لُِنورِِه َمن يََشآُء َويَضرُِب ٱّلله  [.35﴿يَهِدي ٱّلله

ُ أَن تُرَفَع َوُيذَكَر فِيَها ٱسُمهُۥ ُيَسبُِّح لَُه فِيَها بِٱلُغُدوِّ َوٱألَٓصاِل﴾ قاَل تعالى:  [. 36]النور:﴿فِي ُبُيوتٍ أَِذَن ٱّلله

ِة يََخاُفوَن يَومً  قاَل تعالى: ِة َوإِيَتآِء ٱلزهَكوَٰ ِ َوإَِقاِم ٱلصهلَوَٰ َرٌة َواَل بَيٌع َعن ِذكرِ ٱّلله ا تََتَقلهُب فِيِه  ﴿رَِجاٌل اله تُلِهيِهم تَِجَٰ
ر﴾]النور:  [. 37ٱلُقلُوُب َوٱألَبَصَٰ

ُ أَحَسَن َما َعِملُ  قاَل تعالى: ُ يَرُزُق َمن يََشآُء بَِغيرِ ِحَسابٍ﴾]النور:﴿لِيَجزِيَُهُم ٱّلله  [. 38وْا َويَزِيَدُهم ّمِن َفضلِِه َوٱّلله

 السؤال 28
 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 

 ما اآليُة التي تبيُن أهميَة الوعِظ والتّذكيرِ؟  
تِ َوٱألَرضِ﴾]النور: َوَٰ َمَٰ ُ نُوُر ٱلسه  [. 35قاَل تعالى: ﴿ٱّلله

َل لِلنهاسِ﴾]النور:قاَل تعالى: ﴿َويَضرِ  ُ ٱألَمَثَٰ  [. 35ُب ٱّلله

ُ بُِكّلِ َشيٍء َعلِيٌم﴾]النور:  [. 35قاَل تعالى: ﴿َوٱّلله

ُ لُِنورِِه َمن يََشآُء﴾]النور:  [. 35قاَل تعالى: ﴿يَهِدي ٱّلله

 السؤال 29

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
وعباِده   -عليهم السًلم  -قلوبِ رُسلِه  األحكاُم واإليماُن والمعرفُة نوٌر أودَعه هللُا تعالى في  

 الذي هدى إليِه جّل وعًل.   .....................المؤمنيَن وهي من النورِ 

 المادي                                          المعنوّيِ 

 
 

 الدرس االثاني: االطاعة واالمتثال طريق االيمان

 

 السؤال 1

 الصحيحَة: اخترِ اإلجابَة 
 ما اآلية التي ورَد فيها إخباٌر بأمرٍ غيبّيٍ؟

َ َوأَِطيُعوْا ٱلرهُسوَل َفإِن تََولهوْا َفإِنهَما َعلَيِه َما ُحّمَِل َوَعلَيُكم مها  قاَل تعالى: ﴿ُقل أَِطيُعوْا ٱّلله
 [. 54ُحّمِلُتم﴾]النور:

ُ ٱلهِذيَن َءاَمُنوْا ِمنُكم تِ لَيَسَتخلَِفنهُهم فِي ٱألَرضِ َكَما ٱسَتخلََف   قاَل تعالى: ﴿َوَعَد ٱّلله لَِحَٰ ٰـَ َوَعِملُوْا ٱلصه
 [. 55ٱلهِذيَن ِمن َقبلِِهم﴾]النور:

َة َوأَِطيُعوْا ٱلرهُسوَل لََعلهُكم تُرَحُموَن﴾]النور: َة َوَءاتُوْا ٱلزهَكوَٰ  [.56قاَل تعالى: ﴿َوأَقِيُموْا ٱلصهلَوَٰ

 [. 57ٱلهِذيَن َكَفُروْا ُمعجِزِيَن فِي ٱألَرضِ َوَمأَوىَُٰهُم ٱلنهاُر َولَبِئَس ٱلَمِصيُر﴾]النور: قاَل تعالى: ﴿اَل تَحَسبَنه 

 السؤال 2

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
  من معوقاتِ الحفاِظ على الكرِة األرضيِّة وموارِدها الجهُل بأهميِّة 
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 الصناعة                 العولمة       التجارة                             التّنميِة المستدامةِ 
 السؤال 3

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
فيِه على    ........................  بأنُّه سيأتي عليهْم زماٌن مشرقٌ    .................... ملسو هيلع هللا ىلص بّشَر النّبيُّ  

 أنفِسهْم ودينِهْم وأموالِهْم، في حلِّهْم وتَْرحالِهْم.
 أهَل مكةَ                      يرتابون                      يأمنونَ                              أصحابَهُ 

 السؤال 4

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
من شأِن   ...........لِيهوَّن على [57قال تعالى : ﴿اَل تَحَسبَنه ٱلهِذيَن َكَفُروْا ُمعجِزِيَن فِي ٱألَرضِ﴾]النور: 

 وبسطٍة مَن الماِل، فهْم في قبضتِه وهَو على كّلِ شيٍء قديٌر. .................ا أوتوا منالعدوِّ فمهم
 الكافرين                              كتبٍ                           قوّةٍ             المؤمنينَ 

 السؤال 5

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
َة َوأَِطيُعوْا ٱلرهُسوَل لََعلهُكم تُرَحُموَن﴾] َة َوَءاتُوْا ٱلزهَكوَٰ  [؟ 56النور:ما داللُة قوِل َّللّاِ تعالى: ﴿َوأَقِيُموْا ٱلصهلَوَٰ

                       أّن رحمَة َّللّاِ واسعٌة شاملُة عامٌة. 

ِ تعالى.   أّن العبادَة طريُق تحقيقِ وعِد َّللاه

                        َّللّاِ تعالى من موجباتِ رحمتِه.أّن طاعَة 

 أّن َّللاه ال يعجُزه شيٌء من مخلوقاتِه. 

 السؤال 6

 اخترِ اإلجابتيِن الصحيحتيِن: 
 ما وسيلُة تحقيقِ وعِد َّللّاِ تعالى باألمِن واالستقرارِ التي وردت في اآلياتِ؟

ِ تعالى ورسولِهِ                                      ملسو هيلع هللا ىلص. طاعُة َّللاه

 بناُء الحصوِن والقًلعِ للحمايِة.

                                            مواجهُة القبائِل العربِيِة وقتالُهم.

 العبادة الخالصُة بمفهومها الواسعِ. 

 السؤال 7

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
 حابِه بعد هجرتِه إلى المدينِة المنورِة؟وأص ملسو هيلع هللا ىلص ما موقُف قبائِل العربِ من النبّيِ  

                                    اتخذت موقفاً حياديًّا.

 أيّدت األنصاَر في موقِِفهم.

                                     عادتُهم وتربَّصت بهم.

 ناصرْتُهم وأعطْتُهم األماَن. 
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 السؤال 8

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
تِ لَيَسَتخلَِفنهُهم فِي ٱألَرِض  لَِحَٰ ٰـَ ُ ٱلهِذيَن َءاَمُنوْا ِمنُكم َوَعِملُوْا ٱلصه  َكَما نزَل قوُل َّللّاِ تعالى : ﴿َوَعَد ٱّلله

 ..................  [55]النور: ٱسَتخلََف ٱلهِذيَن ِمن َقبلِِهم َولَُيَمكَِّننه لَُهم ِديَنُهُم ٱلهِذي ٱرتََضىَٰ لَُهم﴾
 ........................ز بشارٌة للمؤمنيَن بتحقيقِ  هِ وفي

 األمِن واالستقرارِ                                                        بعد الهجرةِ 
 الفتوحات اإلسًلميةِ                                                          قبَل الهجرةِ 

 السؤال 9

 حَة: اخترِ اإلجابَة الصحي
وصَف َّللّاُ حاَل المنافقيَن إذا كاَن الحقُّ لهْم بقولِِه: ﴿َوإِن يَُكن لهُهُم ٱلَحقُّ يَأتُٓوْا إِلَيِه   

 .......................... أي  [49ُمذِعنِيَن﴾]النور:
 عاصين                   مترددين                      معرضين                               طائعين

 السؤال 10

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
َل﴾]النور:........................   ملسو هيلع هللا ىلص تكليُف الرسولِ  [54يقصُد بقولِه تعالى: ﴿َعلَيِه َما ُحّمِ

  .................... تكليُف المؤمنين  [ 54ُحّمِلُتم﴾]النور: بقولِه تعالى: ﴿َعلَيُكم مها ، ويقصدُ 
 بالشورى                 بالمعجزاتِ                        بالتبليغِ                 بالطاعةِ 

 السؤال 11

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
ُ تعالى في قولِِه:  َ َوَرُسولَُه َويَخ بيَّن َّللاه ٓئَِك ُهُم ٱلَفآئُِزوَن﴾]النور:﴿َوَمن ُيِطعِ ٱّلله ٰـَ َ َويَتهقِه َفُأْولَ   [52َش ٱّلله

 يوَم القيامِة.  ...................... المؤمِن إذا ُدعَي إلى القضاِء العادِل، و..............
 بدايَته                      مناسكَ                              عاقبَته                      موقفَ 

 السؤال 12

 اخترِ اإلجابتيِن الصحيحتيِن: 
  ِ َوَرُسولِِه   ما صفاُت المؤمنين الواردُة في قوِل هللِا تعالى: ﴿إِنهَما َكاَن َقوَل ٱلُمؤِمنِيَن إَِذا ُدُعٓوْا إِلَى ٱّلله

ٓئَِك ُهُم ٱلُمفلُِحوَن﴾]النور: لِيَحُكَم بَيَنُهم أَن ٰـَ  [؟ 51يَُقولُوْا َسِمعَنا َوأَطَعَنا َوُأْولَ
                          البعُد عن الغّشِ والكذبِ و شهادِة الزورِ.

 التّسليُم بأمرِ َّللّاِ تعالى قواًل وعمًًل.  

                      مِة.اإلعراُض عن مجالسِ الغيبِة والنمي

 االلتزاُم بطاعِة َّللّاِ تعالى وقبوُل الحّقِ.  

 السؤال 13

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
نِِهم﴾]النور: يدلُّ قوله تعالى: ِ َجهَد أَيَمَٰ  على الحلفِ  [53﴿َوأَقَسُموْا بِٱّلله
                 بيميِن اللغوِ                                          بأغلِظ األيمانِ 

 باليميِن الُمنعقدةِ                                     باليميِن المشروعِ 
 

 السؤال 14
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 اخترِ اإلجابتيِن الصحيحتيِن: 
ِ تعالى:  ُ َعلَيِهم َوَرُسولُُه بَل  ﴿أَفِي ُقلُوبِِهم مهَرٌض أَِم ٱرتَاُبٓوْا أَم يََخاُفوَن أَ  ما داللُة قوِل َّللاه ن يَِحيَف ٱّلله

لُِموَن﴾]النور: ٰـَ ٓئَِك ُهُم ٱلظه ٰـَ  [؟50ُأْولَ
                          أّن المنافقيَن ُيجاهروَن بالمعصيِة.

 أّن المنافقيَن ظلموا أنفَسُهم بشكِّهم.

                             أّن المنافقين يحلفون أغلظَ األَيماِن.

 أّن المنافقين تهرّبوا مَن الحّقِ.

 السؤال 15

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
﴿أَۡم يََخاُفوَن أَن يَِحيَف   في قولِه:   على اآلخرينَ    ................... نزَّه َّللّاُ سبحانه وتعالى رسولَه من 
ٓئَِك هُ  ٰـَ ُ َعلَيِهم َوَرُسولُُه بَل ُأْولَ لُِموَن﴾]النور: ٱّلله ٰـَ  [.50ُم ٱلظه

 العدل                                                الَجورِ 
 السؤال 16

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
  ِ َوَرُسولِِه لِيَحُكَم بَيَنُهم إَِذا َفرِيٌق ّمِنُهم  ما السبُب الوارُد في قولِه تعالى: ﴿َوإَِذا ُدُعٓوْا إِلَى ٱّلله

إلعراضِ المنافقيَن عن حكِم رسوِل   (﴾]النور[ 49( َوإِن يَُكن لهُهُم ٱلَحقُّ يَأتُٓوْا إِلَيِه ُمذِعنِيَن)٤٨مُّعرُِضوَن )
 ِ  ملسو هيلع هللا ىلص؟  َّللاه

                         ألّن الحّق في الحكِم لهم.

 هم.ألّن الحكَم ليَس لِصالحِ 

                        نفاَقهم. ملسو هيلع هللا ىلص ألنّهم أعلنوا للنبيّ 

 ألنّهم أقسُموا على المخالفِة.  

 السؤال 17

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
 ما اآليُة التي تبيُن تناقَض أفعاِل المنافقين مع أقوالِهم؟ 

ِ َوبِٱلرهُسوِل َوأَطَعَنا  قاَل تعالى: ﴿ لَِك﴾]النور:َويَُقولُوَن َءاَمنها بِٱّلله  [. 47ثُمه يََتَولهىَٰ َفرِيٌق ّمِنُهم ّمِن بَعِد َذَٰ

ٓئِ  ٰـَ ُ َعلَيِهم َوَرُسولُُه بَل أُْولَ َك ُهُم  قاَل تعالى: ﴿أَفِي ُقلُوبِِهم مهَرٌض أَِم ٱرتَاُبٓوْا أَم يََخاُفوَن أَن يَِحيَف ٱّلله
لُِموَن﴾]النور: ٰـَ  [. 50ٱلظه

ِ َوَرُسولِِه لِيَحُكَم بَيَنُهم إَِذا َفرِيٌق ّمِنُهم مُّعرُِضوَن﴾]النور:   [.48قاَل تعالى: ﴿َوإَِذا ُدُعٓوْا إِلَى ٱّلله

 [.57قاَل تعالى: ﴿اَل تَحَسبَنه ٱلهِذيَن َكَفُروْا ُمعجِزِيَن فِي ٱألَرضِ َوَمأَوىَُٰهُم ٱلنهاُر َولَبِئَس ٱلَمِصيُر﴾]النور:

 السؤال 18

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
ِ َوبِٱلرهُسوِل َوأَطَعَنا ثُمه يََتَولهىَٰ َفرِ  ُ تعالى في قولِه : ﴿َويَُقولُوَن َءاَمنها بِٱّلله يٌق ّمِنُهم هُم الذين وصَفُهم َّللاه

ٓئَِك بِٱلُمؤِمنِيَن﴾]النور: ٰـَ لَِك َوَمآ ُأْولَ     [.47ّمِن بَعِد َذَٰ
 المؤمنون                       المسلمون                  الكافرون                       لمنافقونَ  ا
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 السؤال 19

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
تٍ﴾]النور:  تٍ مُّبَيَِّنَٰ ُ تعالى آياتِ القرآِن الكريِم في قولِه : ﴿لهَقد أَنَزلَنآ َءايََٰ  ...... بأنّها [46وصَف َّللاه

 متشابهات                 محكمات                 مرشداٌت للحّقِ 
 
 
 
 
 

 الدرس الثالث: التسامح مع المخالفين

 

 السؤال 1

 اخترِ اإلجابتيِن الصحيحتيِن: 
 ما النتائُج المرجوُّة من سنِّة َّللّاِ في االختًلِف الكونيِّ؟ 

. .           التعدُد العرقيُّ .          التكامُل البشريُّ .         االختًلُف العقائديُّ  التعاوُن اإليجابيُّ

 السؤال 2

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
 ....................  تعدَدْت أسباُب الصراعِ بين الناسِ فمْنها أسباٌب فكريٌة كاالختًلِف في 
 ..................... ومنها تعصبيٌة كاالختًلِف في 

 العصرِ والزمانِ           المشاعرِ والعواطفِ                  اللغِة والثقافةِ           والعرقِ الجنسِ 
 السؤال 3

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
الّتي أعطاَها َّللّاُ سبحانَه وتعالى لإلنساِن لذلك يجُب   .................. االختًلُف مظهٌر من مظاهرِ 
 أن ال يتحوَل إلى كراهيةٍ 

 الحرية                         االكراه                    رادةِ اإل
4   

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
ِ تعالى: ﴿آَل إِكَراَه فِي    ........... من آثارِ اتباعِ الهوى والتعصبِ  في المجتمعِ وهذا يتنافى مع قوِل َّللاه

 [.256ٱلِدّيِن﴾]البقرة:

 المحبة                      التسامح                               العدائيةِ  تغلغلُ 
 السؤال 5

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
 هَو اللّيُن والتّساهُل، وهو نوٌع مْن أنواعِ اإلحساِن إلى النفوسِ الّتي ُجبلَْت على حبِّ َمْن أحسَن    

  إليها.

 العفو              العدل                         القسط                                    التّسامحُ 
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 السؤال 6

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
 للمسلِم التّساهُل والتّنازُل لآلخريَن إذا عرَّض نفَسه للذِلّ والهواِن.   
 يجوز                 يكره                               يباح                                ال يجوزُ  

 السؤال 7

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
: )أتتني ُأّمي راغبًة في عهِد النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فسأْلُت  -رضَي هللُا عنهما-يدلُّ قوُل أسماَء بنتِ أبي بكرٍ  

  على جوازِ  رواه البخاري[ النبي ملسو هيلع هللا ىلص آصلُها؟ قاَل: نََعْم(]
 رِدّ السًلم على غير المسلم                                صلِة رِحِم غيرِ المسلمِ 
 قبوِل هديِة غيرِ المسلمِ                                      إجابِة دعوِة غيرِ المسلمِ 

 السؤال 8

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
 وجهَة نظرِ اإلسًلِم في االختًلِف؟ما اآلية التي تبيُّن  

 [.107لِْلَعالَِميَن﴾]األنبياء: َرْحَمةً  إاِله  أَْرَسْلَناكَ  قاَل تعالى: ﴿َوَما

 [.103بُِمْؤِمنِيَن﴾]يوسف: َحَرْصتَ  َولَوْ  النهاسِ  أَْكَثرُ  قاَل تعالى: ﴿َوَما

لًِحا َفلَِنْفِسهِۦ ْۖ َوَمْن أََسآ   [. 46َء َفَعلَْيَها ۗ﴾]فصلت:قاَل تعالى: ﴿مهْن َعِمَل َصَٰ

 [.125﴾]النحل: ْۖۖ  اْلَحَسَنةِ  َواْلَمْوِعظَةِ  بِاْلِحْكَمةِ  َربِّكَ  َسبِيلِ  قاَل تعالى: ﴿اْدُع إِلَىَٰ 

 السؤال 9

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
 ما اآليُة التي تدعو إلى تأصيِل مبدأِ الحوارِ مع المخالفيَن في العقيدِة؟ 

لًِحا َفلَِنْفِسهِۦ ْۖ َوَمْن أََسآَء َفَعلَْيَها ۗ  [. 46﴾]فصلت: قاَل تعالى: ﴿مهْن َعِمَل َصَٰ

 [.125﴾]النحل: ْۖۖ  اْلَحَسَنةِ  َواْلَمْوِعظَةِ  بِاْلِحْكَمةِ  َربِّكَ  َسبِيـلِ  قاَل تعالى: ﴿اْدُع إِلَىَٰ 

َۚۖ   َجِميًعا لُُّهمْ كُ  اأْلَْرِض  َمْن فِي آَلَمنَ  َربُّكَ  َشاءَ  قاَل تعالى: ﴿َولَوْ 
 [.99ُمْؤِمنِيَن﴾]يونس: يَُكونُوا َحتهىَٰ  النهاسَ  تُْكرِهُ  أََفأَْنتَ 

ِ  َقوهاِمينَ  ُكونُوا آَمُنوا قاَل تعالى: ﴿يَا أَيَُّها الهِذينَ  َعلَىَٰ   َقْومٍ  َشَنآنُ  يَْجرَِمنهُكمْ  ْۖۖ َوالَ  بِاْلِقْسطِ  ُشَهَداءَ  ّلِله
 [. 8ئدة:﴾]الما َۚۖ  تَْعِدلُوا أاَله 

 السؤال 10

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
المصالحِ  وااللتزاُم بالقيِم والمباِدئ واألخًلقِ من ضوابِط الّسعيِ لتحقيقِ  .................  اعتبارُ 
 الخاصةِ 

 االختًلِف الكونيِّ                      مصادرِ المعرفةِ                مصالحِ اآلخرينَ 
 السؤال 11

        اإلجابَة الصحيحَة:اخترِ 
 ما أثُر اختًلِف مصادرِ المعرفِة بيَن البشرِ؟ 

 تغلغُل الكراهيِة والعدائيِة.                        تبني رأيِ السفهاِء والُجهاِل.
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 تقديُم المصالحِ الخاصِة.                           اختًلُف الموازيِن والمعاييرِ.

 السؤال 12

 الصحيحَة:  اخترِ اإلجابةَ 
   في عالِم اإلنساِن متعددٌة منها الشكُل واللوُن. .............  أشكالُ 

 الخًلف                                            االختًلفِ 
 السؤال 13

 اخترِ اإلجابتيِن الصحيحتيِن: 
 ما أسباُب االختًلِف بين الناسِ؟

 حرُصهم على المصالحِ الخاصِة.                           تبايُن طاقاتهُم الفكريِة والبدنيِة.

 تفاوُت أغراِضِهم وأفهاِمهم.                           اختًلُفهم في الموازيِن والمعاييـرِ.

 السؤال 14

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
  اختًلُف الموازيِن والمعاييرِ هو االختًلُف في معاييرِ الحكِم على

 أصوِل الدينِ                  الغرائز البشريةِ                  الظواهرِ الطبيعيةِ                لخطأِ الصّوابِ وا
 السؤال 15

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
 شرَّع اإلسًلُم للمسلِم تهنئَة غيرِ المسلِم بشرِط أن ال يخالفَ 

 القوانيِن المدنيةِ               المجتمعيةِ العاداتِ                   أحكاَم الشريعةِ 

 السؤال 16
 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 

 ما دليُل مشروعيِة إقامة العًلقاتِ الدبلوماسية مع غيرِ المسلمين؟ 

 [.256قاَل تعالى: ﴿آَل إِكَراَه فِي ٱلِدّيِن َقد تهبَيهَن ٱلرُّشُد ِمَن ٱلَغيِّ﴾]البقرة:

ٍم لِّلَعبِيِد﴾]فصلت: ٰـَ لًِحا َفلَِنفِسِه َوَمن أََسآَء َفَعلَيَها َوَما َربَُّك بِظَله  [. 46قاَل تعالى: ﴿مهن َعِمَل َصَٰ

ِميُع ٱلَعلِيُم﴾]األنفال: ِ إِنهُه ُهَو ٱلسه لِم َفٱجَنح لََها َوتََوكهل َعلَى ٱّلله  [. 61قاَل تعالى: ﴿َوإِن َجَنُحوْا لِلسه

ِ ُشَهَدآَء بِٱلِقسِط﴾]المائدة:قاَل تعالى  ِميَن ّلِله ٰـَ ٓأَيَُّها ٱلهِذيَن َءاَمُنوْا ُكونُوْا َقوه ٰـَ  [. 8: ﴿يَ

 السؤال 17

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
لغيرِ المسلمين وهذا دليٌل من التاريخِ  ......................ضمنت العهدُة العمريُة ألهِل إيلياء احترامَ 

  يخِ مبدأِ التسامحِ مع المخالفيَن.اإلسًلميِّ على ترس
 القوانيِن المدنيةِ            العاداتِ المجتمعيةِ               الحريِة التجاريةِ            الخصوصيِة الدينيةِ 

 السؤال 18

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
لًِحا َفلَِنفِسِه َوَمن  أي جوانبِ التسامحِ مع المخالفين في العقيدِة ورَد في قولِِه تعالى:﴿مهن َعِمَل   َصَٰ

ٍم لِّلَعبِيِد﴾]فصلت: ٰـَ  [؟ 46أََسآَء َفَعلَيَها َوَما َربَُّك بِظَله
 تأصيُل مبدأِ الحوارِ مَعهْم.                    احتراُم الخصوصيِّة الّدينيِّة. 
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 تأصيُل حريِّة االختيارِ لهم.                 مخاطبُتهم بالتي هي أحسن.

 السؤال 19

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
 أجمَع الفقهاُء على أنّه لو ُأكرَه أحٌد على اإلسًلِم فإنّه 

 يصلح اسًلمة                                ال يصُح إسًلُمه
 السؤال 20

 ما الضابطُ الشرعيُّ للتسامحِ؟         اخترِ اإلجابَة الصحيحَة:
 العدُل ورفُع الظلِم عن ضعفاِء المسلمين.         والحياِة.الحرُص على الديِن والوطِن والعرضِ 

 التبادُل في الخبراتِ والتجاربِ الحياتيِة.       االستدالُل بالعلِم والعقِل والمنطقِ في الحكِم.

 السؤال 21

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
 ................... أصنافِهْم علىنظَّم اإلسًلُم عًلقَة اإلنساِن مَع بني جنِسه، بمختلِف 

 ...................... ، وقد أدّى التّسامُح إلى انتشارِ اإلسًلِم في
 قارتي آسيا وإفريقيا        ذاتيـةٍ   معاييرَ                     أسسٍ وضوابطَ           أصقاعِ األرِض 

 السؤال 22

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
 إثراِء الحياِة التي نعيشها؟ كيف يؤدي التسامُح إلى  

 بدواِم االختًلِف بيَن البشرِ إلى األبِد.                  بالحكِم على األمورِ بالمنطقِ والعقِل.

 بتبادِل الخبراتِ والتجاربِ بيَن الناسِ.                 بممارسة الحريِة التعبديِة واالعتقاديِة.

 السؤال 23

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
 أّي المبادِئ أقرّها اإلسًلُم ألثرِها في تحقيقِ األماِن عند ممارسِة العبادِة؟  

 حريُّة التّديِّن والمعتقِد.                           آداُب الحوارِ واالستماعِ.

 تقديُم المصلحِة العامِة.                              دواُم االختًلِف بيَن البشرِ. 

 السؤال 24

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
والصّدام، فيعيُش   ....................يؤدّي إلى التّعاوِن، والتّآلِف، ونبذِ  ......................التّسامُح معَ  

 الجميُع حياًة طيبًة هانئةً 
 المَودةِ                               الذاتِ                             العنفِ               المخالفينَ 

 السؤال 25

 اخترِ اإلجابتيِن الصحيحتيِن: 
 ما السلوُك الذي يقتضيه خلُق التسامح؟  

 التغاضي عن بعضِ األصوِل.                 التساهُل في أمورِ الديِن. 

 التعاوُن لعموِم الخيرِ للجميعِ.                   المرونُة والليونُة في التّعامِل.

 السؤال 26
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 اإلجابَة الصحيحَة: اخترِ 
   ُ ِ تعالى: ﴿َوإَِذا قِيَل لَُهُم ٱتهبُِعوْا َمآ أَنَزَل ٱّلله أّي أسبابِ الخًلِف بين أصحابِ العقائِد ورَد في قوِل َّللاه

 [؟170َتُدوَن﴾]البقرة:َقالُوْا بَل نَتهبُِع َمآ أَلَفيَنا َعلَيِه َءابَآَءنَآ أََولَو َكاَن َءابَآُؤُهم اَل يَعِقلُوَن َشيـ ا َواَل يَه
 

 تعظيُم األفراِد بجهالٍة.                      اتّباُع الهوى والتعصُب.

 تقديم المصلحة الخاصة.                     اختًلُف الموازيِن والمعاييرِ.

 

 السؤال 27

 اخترِ اإلجابتيِن الصحيحتيِن: 
 ما أسباُب النزاع بين المختلفين في وجهاتِ النظرِ؟ 
 الحياديُة وعدُم اتخاِذ القرارِ.                                         صراُر على وجهِة النظرِ. اإل

 االختًلُف في وجهاتِ النظرِ.                                  الهوى وعدُم تقبِل الرأيِ اآلخرِ.

 السؤال 28

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
ِ تعالى: ﴿وَ  ِحَدًة َواَل يََزالُوَن ُمخَتلِِفيَن﴾]هود:ما داللُة قوِل َّللاه  [؟ 118لَو َشآَء َربَُّك لََجَعَل ٱلنهاَس ُأمهًة َوَٰ

    أن االختًلَف سبٌب للتكامِل واالنسجاِم والتعاوِن الغنيِّ بتنوِّعه.

 أنه االختًلَف والتعدد والتّنوَّع باقٍ ما داَمتِ الّسمواُت واألرُض. 

 مظاهرِ اإلرادِة التي ُوهبَت لإلنساِن.أن االختًلَف مظهٌر من 

 أن االختًلَف في القدراتِ و اإلمكاناتِ امتحاٌن من َّللّاِ تعالى. 

 السؤال 29

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
 ما الفرُق بين االختًلِف والخًلِف بين البشرِ: 

 واألغراضِ. سبُبه التّفاوُت في األفهاِم ...................... االختًلفُ 
 يجُب تحاشيِه، سُببه الهوى والتّعصُب.  ..........................زالخًلفُ 
 مبتذلةٌ                          الزمٌ              إيجابيّةٌ  ظاهرةٌ              مذمومٌ  : أمرٌ 
 

 الدرس الرابع: اداب الرؤى واالحًلم

 السؤال 1

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
     تحريِم ادعاِء المسلِم رؤيِة مناٍم؟ما علُة 

 ألنّه سبٌب لإلحباِط والحزِن.

 ألنّه قد يقُع كل ما ُيفّسر وُيعبّر.

 ألنّه مخالفٌة إلجماعِ الفقهاِء.

ِ تعالى.   ألنهه كِذٌب على َّللاه
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 السؤال 2

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
   حباِط السؤاُل مراًرا وتكراًرا عْن تفسيرِ التي يجُب أن يحذرها المسلُم تجنبًا لإل  من الممارساتِ 
  حلم اخر             حلم الغير                           الحلِم نفِسه

 السؤال 3

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
 هي الدوافُع األساسيُة لترويجِ كتبِ ومجالِسِ وقنواتِ تفسيرِ األحًلِم.   

  األرباُح الماديةُ 
 االجر والثواب 

 منفعة الناس بًل مقابل             
 
 السؤال 4

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
 ..................... وال يجاهَر بها، وال يشّهَر وال ............... البد لمن يتصدى لتعبيرِ األحًلِم أن يصونَ 

 يعنَّف أحًدا
 أسراَر الناسِ 
 يحّدَث أحًدا 

 أحًلَم اآلخرينَ 

 السؤال 5

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
، وذكرِ َّللّاِ تعالى، واالستعاذِة به مَن   ...........في النوِم، مثلُ  ملسو هيلع هللا ىلص من ضوابِط الرؤيا االقتداُء بالنبّيِ 
 مما يعيُن على تجنّبِ الّشيطاِن.  ..............الّشيطاِن، والنوِم على الجنبِ 

 الوضوءِ 
 األيمنِ 
 األيسرِ 

 االغتسالِ 

 السؤال 6

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
ِ ملسو هيلع هللا ىلص:)وإذا رأى غيَرذلَك مّما يكرُه،   .....................من آداب الرؤيا السيئة أن  ثًلثًا ، قاَل رسوُل َّللاه

 . فإنّما هَي مَن الّشيطاِن، فليستعْذ من شرِّها(.]رواه البخاري[
 ِ  من شرها           يتعوذ باّلله

 يحدث بها من يحب 
 يطلب تفسيرها 

 السؤال 7

  اخترِ اإلجابتيِن الصحيحتيِن:
 ما مساوُئ تعظيِم شأِن الرؤيا؟ 

 إهداُر الوقتِ باالنشغاِل بها.
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 وقوُع الرؤيا كـما ُفسرت. 

 تأخُر تحققِ الرؤيا لسنواتٍ.

 قضاُء الوقتِ بترقبٍ وقلقٍ.

 السؤال 8

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
 رأَى رؤيا صالحًة؟ ما آداُب من  

 أن ال يحدَث أحدا بها وال يطلَب تفسيَرها من أحٍد . 

 أن يجتهد في تفسيرِها ويبحث عن تعبيرها وال يتأخر.

َ تعالى وال يخبَر بها من ُيضمُر لُه الشره.   أن يحمَد َّللاه

    أن يخبر بها كّل من يعرفه من الناس فرحا واستبشارا.

 السؤال 9

 حيحَة: اخترِ اإلجابَة الص
 ما مصدُر الرؤيا السيئـِة؟ 

 النفُس. 

 الشيطاُن. 

 الجهُل. 

 الواقُع. 

 السؤال 10

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
لذلك لو رأى شخٌص آخُر نفَس الرؤيا فًل تُفّسُر بنفسِ التّفسير الّسابقِ  ...................الرؤيا خاصةٌ 

 خاٌص بِه.  ..................ألن
 بصاحبِها 
 تفسيَرها
 بمفسرِها

 نوَعها

 السؤال 11

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
 من النّبيُّ الذي امتّن َّللّاُ تعالى عليه بعلِم تفسيرِ الرؤيا؟ 

ِ سليماُن عليِه السًلُم.  نبيُّ َّللاه

ِ يوُسُف عليِه السًلُم.  نبيُّ َّللاه

ِ إبراهيُم عليِه السًلُم.  نبيُّ َّللاه

ِ عيسى   عليِه السًلُم.نبيُّ َّللاه
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 السؤال 12

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
شرطٌ أساسيٌّ لمن يريد أن يتصّدى لتعبيرِ الرّؤيا أْن يتذكَّر أنه محاسٌب على مايقوُل ويفعُل وأن   

 يكون 
    حاذًقا في هذا العلمِ 
 يفسر مقابل مادي  

 يكشف اسرار الناس          
 أنّه يعلُم الغيبَ  

 السؤال 13

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
خشيَة أن يغتره بِه الناُس،  ................رؤيا صاحبي الّسجنِ  - عليه السًلم-وعنَدما فّسَر يوسُف  

 أو يعتقُد الجاهُل أنّه إلٌه.  .................فيظنّوا
 رده العلَم إلى َّللّاِ تعالى

 أنّه مفسٌر لألحًلمِ 

 لم ُيعلِم أحًدا

 السؤال 14

 اخترِ اإلجابتيِن الصحيحتيِن: 
 ما الصفاُت التي يجُب توفرها فيمن يتصدى لتعبيرِ الرُّؤى؟

 أن يفسرها في المجالِس وال يكتَمها.

 أن يتحلى بتقوى َّللّاِ تعالى والعّفِة. 

 أن ال يتخذها وسيلًة للتكسب.

 أن يكون عنده علٌم في قراءِة الطالعِ. 

 السؤال 15

 الصحيحَة: اخترِ اإلجابَة 
 ما األثُر االجتماعيُّ السلبيُّ لتفسيرِ األحًلِم على العلِن؟ 

 تعظيٌم لشأِن الرؤيا.

 إهداٌر وتضييٌع للوقتِ. 

 سبٌب للخصاِم والقطيعِة. 

 باٌب للتكّسبِ المادّّيِ.
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 السؤال 16

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
 ذاُعبَِّرْت وقَعْت(]رواه أبو داود[؟ أّي ضوابِط الرؤيا يستدلُّ عليها من قوِل الرسوِل ملسو هيلع هللا ىلص:)فإ 

 تفسيُر كّلِ رؤيا خاٌص بصاحبِها.

 التزاُم الصدقِ يعين في تحقق الرؤيا.

 تجنُّب إخبارِ الجاهِل بالرؤيا.

. ملسو هيلع هللا ىلص رؤيُة النّبيّ   في المنام رؤيا حقٌّ

 السؤال 17

 اخترِ اإلجابتيِن الصحيحتيِن: 
 المناِم؟في  ملسو هيلع هللا ىلص ما داللُة رؤيا النّبّيِ  

 الرؤيا سبٌب الستنباِط حكٍم شرعيٍ.

 الرؤيا صالحٌة وهي بشارٌة لصاحبِها.

.  الرؤيا هي من َّللّاِ تعالى ورؤيا حقٌّ

 الرؤيا مصدرها تفكيٌر أو حديُث نفسٍ. 

 السؤال 18

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
   للمسلِم أن يدعَي أنّه رأى مناًما وهو لم يره.  

 ال يجوزُ 
 يجوز 

 السؤال 19

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
 أو تكوُن خافيًة تحتاُج إلى من يعبُّرها.  ..................من َّللّاِ تعالى، قد تكونُ ................ الرؤيا 
 

 الصالحةُ 
 واضحةً 

 مبهمةً  
 المحزنةُ 
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 الدرس الخامس : النظام االقتصادي 

 السؤال 1

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
 تبًعا لمقتضياتِ المصلحِة.  ............... األحكاُم المتغيرُة: أحكاٌم قابلٌة للتغيّرِ بتغيّرِ األحواِل، وتخضُع 

 الجتهاِد العلماِء وأهِل االختصاِص 
 لقوانيِن األحكاِم الثابتةِ 

 لألدلِة القطعيِة كالكتابِ والسنةِ 

 للتغير من قِبَِل عامِة الناسِ 

 السؤال 2

 ابَة الصحيحَة: اخترِ اإلج
ِ ٱلهتِٓي أَخَرَج   أّي أهداِف النظاِم االقتصادّيِ اإلسًلمّيِ دله عليه قوُل َّللّاِ تعالى:﴿ُقل َمن َحرهَم زِيَنـَة ٱّلله

تِ ِمَن ٱلرِّزقِ﴾]األعراف:  [؟ 32لِِعبَاِدِه َوٱلطهيِّبََٰ
 تحقيُق التخصيصِ األمثِل للموارِد. 

 االقتصاديِّة واإلنسانيِة.تحقيُق الحريِّة 

 تحقيُق الرّفاِه االقتصادّيِ وسعادِة اإلنساِن.

 تحقيُق القوِّة الماديِّة والمعنويِّة للدولِة. 

 السؤال 3

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
ٓأَيَُّها ٱلهِذيَن َءا  ٰـَ ِ تعالى: ﴿يَ َمُنوْا اَل تَأُكلُٓوْا  ما القاعدُة التشريعيُة للنظاِم االقتصادّيِ الواردُة في قوِل َّللاه

نُكم﴾]النساء: َرًة َعن تََراضٍ ّمِ ٓ أَن تَُكوَن تَِجَٰ ِطِل إاِله لَُكم بَيَنُكم بِٱلبََٰ  [؟ 29أَمَوَٰ
 تحذيٌر من تبذيرِ األمواِل.

 تحريُم الربا بأنواِعِه.

 توفُّر الرّضا في التّجارِة.

 منُع إلحاقِ األذى بالنفِس.

 السؤال 4

 اإلجابتيِن الصحيحتيِن: اخترِ 
 ما المشكًلُت االقتصاديُة التي نتجت بسببِ النظاِم الرأُسمالّيِ؟ 

 انعداُم الحافزِ للعمِل لدى فئِة الشبابِ . 

 تدني اإلنتاجِ على المستوى المحلّيِ والدولّي.

 ارتفاُع نسبِة الفقرِ والغًلِء في المجتمعات.

 معِ.ازديـاُد الفوارقِ الطبـقـيـِة في المجت
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 السؤال 5

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
لتوسيعِ النشاِط االقتصادّيِ،مما أدى إلى   ................... شرَّع اإلسًلُم أحكاًما عادلًة ومحددًة في 

  بيَن فئاتِ المجتمعِ.    ..................... التّخفيِف من حّدةِ 
 توزيعِ الميراثِ 

 الفوارقِ الطّبقيّةِ 
 التطوعِ صدقِة 

 األزماتِ االقتصاديةِ 

 السؤال 6

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
 ما دليُل اعتبارِ إدراِك وجِه الخيرِ ضابطًا من ضوابِط الحريِة االقتصاديِة؟

 [. 31قاَل تعالى: ﴿َوُكلُوْا َوٱشَرُبوْا َواَل تُسرُِفٓوْا إِنهُه اَل ُيِحبُّ ٱلُمسرِفِيَن﴾]األعراف:

لَِك َقَواًما﴾]الفرقان:قاَل تعالى: ﴿  [.67َوٱلهِذيَن إَِذآ أَنَفُقوْا لَم ُيسرُِفوْا َولَم يَقُتُروْا َوَكاَن بَيَن َذَٰ

َمآِء َوٱألَرضِ﴾]األ تٍ ّمَِن ٱلسه ٓ َءاَمُنوْا َوٱتهَقوْا لََفَتحَنا َعلَيِهم بََرَكَٰ  [. 96عراف:قاَل تعالى: ﴿َولَو أَنه أَهَل ٱلُقَرىَٰ

لَُهم﴾]النساء:قاَل تعالى: ﴿  [. 6َفإِن َءانَسُتم ّمِنُهم ُرشًدا َفٱدَفُعٓوْا إِلَيِهم أَمَوَٰ

 السؤال 7

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
هي اعتباُر نتيجِة جهِد اإلنساِن وسعيِه ملًكا له، وإعطاؤه حريَّة التّصرِّف في ملكِه، إاّل أنّها حريٌّة   

 مقيّدٌة بتعاليِم اإلسًلِم وضوابِطه. 
 ُة االقتصاديُّة في اإلسًلمِ الحريّ 

 الحريُة االعتقاديُة في اإلسًلمِ 

 الحريُة الشخصيُة في اإلسًلمِ 

 الحريُة الفكريُة في اإلسًلمِ 

 السؤال 8

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
    من ضوابِط الحريِّة االقتصاديِّة في اإلسًلِم.  

 طاعُة ولّيِ األمرِ 
 طاعة الوالدين  

 حرية التجارة  

 السؤال 9

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
 ما الحكمُة من تشريعِ نظاِم الزكاِة والصدقِة والوقِف؟ 

 تحقيُق التّكافِل االجتماعّيِ.

 تنويُع األنشطِة االقتصاديِة.
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 تطويُر االقتصاِد المحلّيِ.

 ضماُن الحريِة االقتصاديِة.

 السؤال 10

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
رُهم بِعَ ما دال ِ َفبَّشِ َهَب َوٱلِفضهَة َواَل ُينِفُقونََها فِي َسبِيِل ٱّلله ِ تعالى:﴿َوٱلهِذيَن يَكنُِزوَن ٱلذه َذابٍ  لُة قوِل َّللاه

 [؟ 34أَلِيٍم﴾]التوبة:

 أهميُة دفعِ الزكاِة في مصارفها، وأثُرها على المجتمعِ المسلِم.

 االقتصاديِّة، والنهُي عِن تعطيلِه. اعتباُر الماِل عصَب التّنميِة 

 استقراُر الدوِل سبُبه األساسيُّ االستقراُر االقتصاديُّ .

 احتراُم الحريِة االقتصاديِة، وانطًلُقها من الحرية اإلنسانية.

 السؤال 11

 اختْر اإلجابَة الصحيحَة: 
ِ تعالى: ﴿َوٱلهِذيَن إَِذآ أَنَفُقوْا لَم ُيسرُِفو لَِك َقَواًما﴾]الفرقان:دله قوُل َّللاه على   [67ْا َولَم يَقُتُروْا َوَكاَن بَيَن َذَٰ

  أهميِة تحقيقِ 
 التنميِة المستدامةِ 

 تنويُع األنشطِة االقتصاديِة.

 تطويُر االقتصاِد المحلّيِ.

 ضماُن الحريِة االقتصاديِة.

 السؤال 12

 اخترِ اإلجابتيِن الصحيحتيِن: 
ُهم فِي ٱلبَرِّ كيف يتحقُق تكريُم   ِ تعالى:﴿َولََقد َكرهمَنا بَنِٓي َءاَدَم َوَحَملَنَٰ اإلنساِن في ضوِء قوِل َّللاه

ُهم َعلَىَٰ َكثِيرٍ ّمِمهن َخلَقَنا تَفِضيًًل﴾]اإلسراء: تِ َوَفضهلَنَٰ ُهم ّمَِن ٱلطهيِّبََٰ  [؟70َوٱلبَحرِ َوَرَزقَنَٰ
 تحسيُن الظروِف الماديِة والمعنويِة. 

 يات بتعاليِم اإلسًلِم.ضبطُ الحرّ 

 منُع اكتنازِ الماِل وتعطيِل إنتاِجه.

 إزالُة أسبابِ المشقِة والمصاعبِ.

 السؤال 13

 اختْر اإلجابَة الصحيحَة: 
  ورَد في مسائِل الشروِط الجزائيِّة على العقوِد أدلٌة قطعيٌة لذلك تعدُّ من   

 األحكاِم الثابتةِ 
 االحكام المتغيرة  
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 السؤال 14

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
 ما األمُر الذي أثر على تغيرِ كثيرٍ من األحكاِم كمقدارِ صدقِة الفطر والكفاراتِ؟  

 تغيُر الحكِم الفقهّي التشريعّي.

 تغيُر منهجِ العلماِء باالجتهاِد.

 تغيُر وحداتِ قياسِ األوزاِن.

 تغيُر المستوياتِ المعيشيِة. 

 السؤال 15

 اإلجابَة الصحيحَة: اخترِ 
 ما سبُب اعتبارِ الحكِم بمسائِل أنصبِة المواريثِ حكًما من األحكاِم الثابتِة؟  

 ألنها أحكاٌم تفصُل بين حقوقِ العباِد. 

 ألنها أحكاٌم تبيُّن توازَن النظاِم االجتماعّي.

 ألنها أحكاٌم وردت في الكتابِ والسنِة.  

 القتصادّيِ.ألنها أحكاٌم تبيُّن توازَن النظاِم ا

 السؤال 16

 اخترِ اإلجابتيِن الصحيحتيِن: 
 ما أمثلُة األحكاِم المتغيرِة؟ 

 الزكاُة.  الرشوُة.

 التسعيُر. 

 الزكاُة.

 التأميُن. 

 السؤال 17

 اختْر اإلجابَة الصحيحَة: 
 الكتابِ أوِ الّسنِّة. : أحكاٌم ال تتغيُّر بتغيّرِ الزّماِن والمكاِن، وتشمُل ما ثبَت بدليٍل قطعّيٍ مَن  
 األحكاُم الثابتةُ   

 االحكام المتغيرة

 السؤال 18

 اختْر اإلجابَة الصحيحَة: 
وتندرج  ............. تقوُم بتنظّيِم النشاِط االقتصادّيِ، و  ............ األحكاُم والقواعُد المستمّدُة من  

 تحت األسسِ التشريعيِة. 
 اإلسًلمّيِ مصادرِ التّشريعِ 

 تحّقُق له االستقرارَ 
 تقوي الروابطَ االجتماعيةَ 
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 دستور القانون الدولي

 السؤال 19

 اختْر اإلجابَة الصحيحَة: 
ملسو هيلع هللا ىلص: )البيِّعاِن بالخيارِ ما ْلم يتفرهقا، فإْن صدقا وبيهنا بورَِك لهما في بْيعهما، وإْن  أرشَد قوُل رسوِل َّللّاِ  

  إلى  من بيِعهما(]متفق عليه[كَتما وكذبا ُمِحَقْت البركُة 
 التيسيرِ في البيع وعدِم الغشِّ 

 .إنفاقِ الماِل على األمورِ المشروعةِ  
 إمهاِل المعسرِ وعدِم استعجالِه

 كسبِ الرزقِ الحًلِل والسعيِ له 

 السؤال 20

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
 المسلِم؟ ما أثُر األسسِ األخًلقيِة في نظاِم االقتصاِد اإلسًلمّيِ على  

 نظمت النشاطَ االقتصاديه وحققت استقراَره. 

 بيّنتِ القواعَد التشريعيَة لًلقتصاِد اإلسًلمّيِ. 

 ربطت عبوديَة المسلِم هلِل تعالى بحياتِه االقتصاديِة.

 أوجدتِ الرقابَة الذاتيَة على تصرفاتِه ومعامًلتِه.

 السؤال 21

 اختْر اإلجابَة الصحيحَة: 
تِ َوَما فِي ٱألَرضِ َوأَسبََغ    َوَٰ َمَٰ َر لَُكم مها فِي ٱلسه َ َسخه ُ تعالى في قولِه: ﴿أَلَم تََروْا أَنه ٱّلله أشار َّللاه

ِهَرًة َوبَاِطَنًة﴾]لقمان: [إلى أّن المال نعمُة َّللّاِ تعالى لإلنساِن، وعليه واجُب شكرِها 20َعلَيُكم نَِعَمُه ظََٰ
  وهذا أساٌس من

 األسسِ االعتقاديةِ 
 األسس التشريعية 
 األسس االخًلقية 

 السؤال 22

 اخترِ اإلجابتيِن الصحيحتيِن: 
 ما سلبياُت النظاِم االشتراكّيِ التي أدْت إلى فشلِه؟  

 تدني اإلنتاجِ. 

 ازدياُد الفقرِ. 

 ارتفاُع األسعارِ.

 انعداُم الحافزِ.
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 السؤال 23

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
 االقتصاديون إلى اعتبار الجانبِ الِقيمّيِ أساسيًا في البحوثِ االقتصاديِة؟ لماذا دعا

 النتشارِ الفقـرِ والغًلِء في الــدوِل الضعيفِة اقتصاديًا. 

 لعدِم تأثّرِ نظاِم االقتصاِد اإلسًلِمّيِ باألزماتِ االقتصاديِة.

    النتشارِ البطالِة بيَن الشعوبِ وضعِف حافزِ العمِل.

  طبقاتِ المجتمعِ في الدوِل المتقدمة اقتصاديًا.لتفاوتِ 

 السؤال 24

 اختْر اإلجابَة الصحيحَة: 
إلى  .......... لم تتأثّر نُظُم المعامًلتِ االقتصاديِّة اإلسًلميِّة باألزماتِ االقتصاديِّة، فدعا العديُد من  

 ................   دراستها واالستفادِة من فقه
 المعامًلت الماليِّةاإلسًلميِّة. 

  االقتصاديين الغربيين

 األحواِل الشخصيةِ 

 العلماِء المسلمين 

 السؤال 25

 اختْر اإلجابَة الصحيحَة: 
ضمَن نظريّاتِه ودراساتِه االقتصاديِّة، بحّجِة أنّها   ................رفَض النظاُم الرأسماليُّ إدخاَل العنصرِ  

 تؤدّي إلى عدِم الموضوعيِّة في الّدراساتِ العلميِّة. 
 القيمّيِ واألخًلقّيِ 

   

 السؤال 26

 اخترِ اإلجابتيِن الصحيحتيِن: 
 ما النتائُج المترتبُة على الخلِط بين علِم االقتصاِد والنظاِم االقتصادّيِ؟

 خلٌل في طرائقِ عًلجِ المشكًلتِ االقتصاديِة.

 خلطُ النُّظِم االقتصاديِة بسلبياتِها وإيجابياتها. 

 ضياٌع للمبادِئ والقيِم والحقوقِ المجتمعيِة. 

 ضعٌف في إدراك أسبابِ المشكًلتِ االقتصاديِة.

 السؤال 27

 اسحبِ اإلجابَة الصحيحَة إلى الفراغِ: 
  اإلنتاجِ، واستثمارِ الموارِد وتطويرِها    ............. علُم االقتصاِد: هَو العلُم الّذي يبحُث في 

 بأقّلِ التّكاليفِ 
 طرائقِ زيادةِ 
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  . 
 حكِم مشروعيةِ 

 بالطرقِ المشروعةِ 

 السؤال 28

 الصحيحتيِن: اخترِ اإلجابتيِن 
 ما الجوانُب التي تتعلُق بالنظاِم االقتصادّيِ؟

 العقائُد والمبادُئ.

 األرباُح والفوائُد. 

 أفكاُر المجتمعِ.

 التطويُر واإلنماُء. 

 السؤال 29

 اختْر اإلجابَة الصحيحَة: 
 إنفاقِه.في اإلسًلِم هَو األحكاُم والقواعُد الّشرعيُّة الّتي تنظُّم أوجَه كسبِ الماِل و ...... 

 النظاُم االقتصاديُّ  
 علم االقتصاد 

 النظام االشتراكي  
 

 االدرس السادس: بيوت طاهرة

  

 السؤال 1

 اختْر اإلجابَة الصحيحَة: 
ِ تعالى : ِ ُمبَاَرَكةً  يدلُّ قوُل َّللاه إلقاِء التحيِة على الفرِد   ......[على61طَيِّبَـًة﴾]النور: ﴿تَِحيهًة ِمْن ِعْنِد َّللاه

 والمجتمعِ. 
 أثر
 اجر 
 اثم
 السؤال 2

 اختْر اإلجابَة الصحيحَة: 
 ما المقصوُد بالمفرداتِ: 

  ......................أشتاتًا: .................ز  ُجناٌح:
 متفرقينَ 

 إثمٌ 
 كفارةٌ 

 مجتمعين 
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 السؤال 3

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
 أّي البيوتِ يجوُز األكُل منها دوَن إذٍن ولم ترْد في اآليِة الكريمِة؟ 

 بيُت الجارِ.

 بيُت الخالِة. 

 بيُت االبِن. 

.  بيُت الجّدِ

 السؤال 4

 اختْر اإلجابَة الصحيحَة: 
  ........ نفِسِه بأْن يقوَل: ، كأْن يدخَل المرُء بيَته، فليسلّْم على ...................إذا دخَل المسلُم بيًتا

 وعلى عباِد َّللّاِ الصّالحيَن. 
 ليَس فيه أحدٌ 
 الّسًلُم علينا 
 السًلُم عليكم 

 يسكُنه األهلُ 

 السؤال 5

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
 [؟61ما داللُة قوِل َّللّاِ تعالى: ﴿لَْيَس َعلَْيُكْم ُجَناٌح أَْن تَْأُكلُوا َجِميًعا أَْو أَْشَتاتًا َۚ﴾]النور: 

 بياُن حّقِ أصحابِ الهمِم.

 بياُن الهيئِة التي يؤكُل بها.

 بياُن أدبِ إطعاِم الضيِف. 

 بياُن ما بياُح من الطعاِم. 

 السؤال 6

 الصحيحتيِن: اخترِ اإلجابتيِن 
 ما األبعاُد اإلنسانيـُة التي ذكرتها اآلياُت وحفظها الديُن الحنيُف ألصحابِ الهمِم؟

 تمييُزهم عن اآلخرين. 

 تحقيُق استقًلليتِهم. 

 حفظُ حقوقِهم.  

 دمُجهم في المجتمعِ. 

 السؤال 7

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
 اآلخريَن ومخالطتِهم؟ما الحكمُة من حفِظ حّقِ الضعاِف في األكِل من بيوتِ 
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 الحرُص على تغييرِ عاداتِ العربِ القديمِة. 

 الحرُص على منعِ انتشارِ الفقرِ والحاجِة. 

 الحرُص على خدمِة ذوي االحتياجات الخاصة.

 الحرُص على وحدِة المجتمعِ بجميعِ فئاتِه.

 السؤال 8

 اختْر اإلجابَة الصحيحَة: 
ُ عنها-عْن عائشَة   فيَْدَفعوَن   ملسو هيلع هللا ىلص "كاَن المسلموَن يَْرَغبوَن في النّفير مَع رسوِل َّللّاِ قالْت:  -رضي َّللاه

مفاتيَحهم إلى ُضَمنائِهم، ويقولوَن لهْم: قْد أْحلَْلنا لَُكم أْن تَْأُكلوا مّما أَْحبَْبُتْم. فكانوا يقولوَن: إنهُه ال  
 ................ ..يَِحلُّ لنا، إنههم أِذنوا عن غيرِ طيبِ نفٍس، فأنزَل َّللّاُ تعالى

 )أَْو ما َملَْكُتْم َمفاتَِحُه( 
 )لَْيَس َعلَْيُكْم ُجَناٌح أَْن تَْأُكلُوا َجِميًعا( 

 أَْعَماِمُكْم(  )أَْو ُبُيوتِ 

 )َفَسلُِّموا َعلَىَٰ أَْنُفِسُكْم( 

 السؤال 9

  اختْر اإلجابَة الصحيحَة:
على الّسترِ والحرصِ على رفعِ الحرجِ من خصائصِ التّشريعِ اإلسًلمّيِ وقد ظهَر في الحّثِ  

   والمشّقِة.
 التوازنُ 

 التيسير ورفع الحرج

 الواقعية 

 السؤال 10

 اختْر اإلجابَة الصحيحَة: 
﴾]النور: أَْن يََضْعنَ  ُجَناحٌ  َفلَْيَس َعلَْيِهنه  يقصُد بقولِه تعالى: ﴿   التخفيُف من بعضِ   [60ثِيَابَُهنه
 المًلبس الخارجية 

 ابِ مًلبسِ الحج

 تبرجِ الوجهِ 

 الزينِة الخارجيةِ 

 السؤال 11

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
ِ تعالى: ﴿  ﴾]النور: َوأَنْ  ما داللُة قوِل َّللاه بعد تشريعِ تخفيِف المًلبسِ للنساِء   [60يَْسَتْعِفْفَن َخْيٌر لَُهنه

 الكبيراتِ؟ 

 أّن الحكم ورَد لرفعِ الحرج والتيسيرِ.

 .  أّن الحكَم خاصٌّ بالنساِء كبيراتِ السّنِ
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 أّن الخيَر في االلتزاِم بكامِل الحجابِ.

 أّن التّعفَف والتستَّر له أوجٌه كثيرٌة.  

 السؤال 12

 اختْر اإلجابَة الصحيحَة: 
أجاَز الشرُع اإلسًلميُّ للنساِء الكبيراتِ في الّسّن التخفيَف من لباسهّن وشرطَ عليهّن أن ال  

 .......... ُيظهرن
 زينتهنّ 

 الوجه والكفين 
 الوجه 

 السؤال 13

 اختْر اإلجابَة الصحيحَة: 
 ............ التشريعِ اإلسًلمّيِ   ............يبيُّن حكَم استئذاِن األطفاِل والخدِم على أهِل البيتِ 

 واقعيةَ 
 وتوازنَه 

 وسطيَّته 

 تيسيرَ 

 السؤال 14

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
 ما سبُب اختيارِ األوقاتِ الثًلثة لًلستئذاِن دوَن غيرِها؟

 ألنها أوقاٌت يكثُر فيها االختًلطُ. 

 ألنها أوقاٌت للعبادِة وأداِء الفرائضِ. 

 أوقاٌت يسهُل فيها االستئذاُن.ألنها 

 ألنها أوقاٌت يختلُّ بها ستُر المسلِم.

 السؤال 15

 اختْر اإلجابَة الصحيحَة: 
 على أحِد أوقاتِ  [58]النور: ﴿َوِحيَن تََضُعوَن ثِيَابَُكْم ِمَن الظهِهيَرِة﴾ قوُل َّللّاِ تعالى:  دله 

   االستئذاِن الثًلثةِ 
 أوقات الدخول بًل إستئذان

        اٌت يكثُر فيها االختًلطُ.أوق  
 السؤال 16

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
 ما اآليُة التي توّجُه اآلباَء إلى تعليِم األبناِء اآلداَب األُسريَّة؟ 

قاَل تعالى: ﴿لَْيَس َعلَى اأْلَْعَمىَٰ َحَرٌج َواَل َعلَى اأْلَْعَرجِ َحَرٌج َواَل َعلَى اْلَمرِيضِ َحَرٌج َواَل َعلَىَٰ 
 [.61أَْنُفِسُكْم أَْن تَْأُكلُوا ِمْن ُبُيوتُِكْم أَْو ُبُيوتِ آبَائُِكْم﴾]النور: 
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ىَٰ أَْنُفِسُكْم  قاَل تعالى: ﴿لَْيَس َعلَْيُكْم ُجَناٌح أَْن تَْأُكلُوا َجِميًعا أَْو أَْشَتاتًا َۚ َفإَِذا َدَخْلُتْم ُبُيوتًا َفَسلُِّموا َعلَ 
ِ مُ  ُ لَُكُم اآْليَاتِ لََعلهُكْم تَْعِقلُونَ تَِحيهًة ِمْن ِعْنِد َّللاه لَِك ُيبَيُِّن َّللاه  [. 61﴾]النور: بَاَرَكًة طَيِّبًَة َۚ َكَذَٰ

تِي اَل يَْرُجوَن نَِكاًحا َفلَْيَس َعلَْيِهنه ُجَناٌح أَْن يََضْعَن ثِيَا بَُهنه َغْيَر  قاَل تعالى: ﴿َواْلَقَواِعُد ِمَن النَِّساِء الًله
ُ َسِميٌع َعلِيٌم﴾]النور:ُمَتبَرَِّجا  [. 60تٍ بِزِيَنٍة ْۖ َوأَْن يَْسَتْعِفْفَن َخْيٌر لَُهنه ۗ َوَّللاه

ْلُحلَُم ِمْنُكْم ثًََلَث  قاَل تعالى: ﴿يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمُنوا لِيَْسَتْأِذْنُكُم الهِذيَن َملََكْت أَْيَمانُُكْم َوالهِذيَن لَْم يَْبلُُغوا ا
 [.58لنور:َمرهاتٍ َۚ﴾]ا

 السؤال 17

 اخترِ اإلجابتيِن الصحيحتيِن: 
 أّي االوقاتِ يجُب على الصغيرِ وعماِل المنازِل االستئذاُن فيها؟ 

 قبَل صًلِة العشاِء. 

 بعَد صًلِة العشاِء. 

 بعد صًلِة العصر.

 قبل صًلة الفجر. 

 السؤال 18

 اخترِ اإلجابتيِن الصحيحتيِن: 
 الشارُع أوقاتٍ لًلستئذاِن؟أّي الفئاتِ خصَّص لها 

 عماُل المنازِل. 

 الكباُر الراشدوَن.

 الضيوُف الزائرون. 

 األطفاُل الصغاُر. 

 السؤال 19

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
ِ تعالى: ﴿طَوهاُفوَن َعلَْيُكْم بَْعُضُكْم َعلَىَٰ بَْعضٍ﴾  [58]النور: بيَّن قوُل َّللاه

 ِن الصغار وعماِل المنازِل.تشريعِ حكِم استئذا..................

 علّةَ 
 حكم
 أثر 
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 الدرس السابع: االدب مع رسول هللا 

 السؤال 1

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
  باسِمه أبًدا ملسو هيلع هللا ىلص بأسمائِهْم لكن لم ُيناِد رسوَل َّللّاِ  -عليهم السًلم-نادى َّللّاُ تعالى أنبياَءه 

 تشريًفا له 
 تمييزا له عن غيره 

 الناس لكي يعرفه 
 السؤال 2

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
 ما المفرداُت التي تدلُّ على العباراتِ:  
 .......................... لَِواًذا.............................. يََتَسلهلُونَ  
 يستتُر بعُضهم ببعضٍ.   

 الخروُج خلسًة وخفيًة. 

 ُيَخالُِفونَ 

 فِْتَنةٌ 

 السؤال 3

 اإلجابَة الصحيحَة: اخترِ 
 وحذرت من مخالَفتِه؟  ملسو هيلع هللا ىلص أّي اآلياتِ دلّت على بشارٍة لمن يطيُع الرسولَ  

ُ الهِذيَن يََتَسلهلُوَن ِمْنُكْم   تَْجَعلُوا قاَل تعالى: ﴿الَ  ُدَعاَء الرهُسوِل بَْيَنُكْم َكُدَعاِء بَْعِضُكْم بَْعًضا َۚ َقْد يَْعلَُم َّللاه
 [. 63لَِواًذا﴾]النور:

َماَواتِ َواأْلَْرضِ ْۖ َقْد يَْعلَُم َما أَنْ  ِ َما فِي السه ُتْم َعلَْيِه َويَْوَم ُيْرَجُعوَن إِلَْيِه َفُيَنبُِّئُهْم  قاَل تعالى: ﴿أاََل إِنه ّلِله
 [. 64بَِما َعِملُوا﴾]النور:

ِ َوَرُسولِِه َوإَِذا َكانُوا َمَعُه َعلَىَٰ أَْمرٍ َجاِمعٍ لَمْ   يَْذَهُبوا َحتهىَٰ قاَل تعالى: ﴿إِنهَما اْلُمْؤِمُنوَن الهِذيَن آَمُنوا بِاّلله
 [. 62:يَْسَتْأِذنُوُه﴾]النور

 [. 63﴾]النور: الهِذيَن ُيَخالُِفوَن َعْن أَْمرِِه أَْن تُِصيبَُهْم فِْتَنـٌة أَْو ُيِصيبَُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ  قاَل تعالى: ﴿َفْليَْحَذرِ 

 السؤال 4

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
َعْن أَْمرِِه أَْن تُِصيبَُهْم فِْتَنٌة أَْو   الهِذيَن ُيَخالُِفونَ  يدّل الوعيُد الشديُد في قوِل َّللّاِ تعالى : ﴿َفْليَْحَذرِ 

  [على 63ُيِصيبَُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم﴾]النور: 
 وجوبِ تلبيِة نداِء النبّيملسو هيلع هللا ىلص

 .آثارِ تقديِم المصلحِة الخاصةِ 
 باسمهِ  ملسو هيلع هللا ىلص تحريِم مناداِة الرسول

 استحبابِ االلتزاِم بآدابِ الحديثِ 
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 السؤال 5

 الصحيحَة: اخترِ اإلجابَة 
 ِ  ملسو هيلع هللا ىلص؟ ما اآليُة التي تبيُّن صفاتِ الذين يخالفون رسوَل َّللاه

ُ الهِذيَن يََتَسلهلُوَن ِمْنُكْم لَِواًذا﴾]النور: قال تعالى: ﴿  [.63َقْد يَْعلَُم َّللاه

 [. 63قال تعالى: ﴿اَل تَْجَعلُوا ُدَعاَء الرهُسوِل بَْيَنُكْم َكُدَعاِء بَْعِضُكْم بَْعًضا﴾]النور:

 [.64قال تعالى: ﴿َقْد يَْعلَُم َما أَْنُتْم َعلَْيِه َويَْوَم ُيْرَجُعوَن إِلَْيِه َفُيَنبُِّئُهْم بَِما َعِملُوا﴾]النور:

 [.62اْسَتْأَذنُوَك لِبَْعضِ َشْأنِِهْم َفْأَذْن لَِمْن ِشْئَت ِمْنُهْم﴾]النور: َفإَِذا قال تعالى: ﴿

 السؤال 6

 اخترِ اإلجابتيِن الصحيحتيِن: 
 ما أثُر االلتزاِم بضوابِط اإلسًلِم في العًلقِة بين الحاكم والرعيِة؟

 رفعُة المكانِة والقدرِ. 

 قوُة األمِة وعلو الشأِن.  

 جابّيِ.تعزيُز التنافسِ اإلي

 تحسيُن البيئِة التربويِة. 

 السؤال 7

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
ِ تعالى: ﴿اَل تَْجَعلُوا ُدَعاَء الرهُسوِل بَْيَنُكْم َكُدَعاءِ    [؟ 63بَْعًضا﴾]النور: بَْعِضُكمْ  ما داللُة قوِل َّللاه

 النهُي عن تقديِم المصلحِة الخاصِة. 

 باسمه.   ملسو هيلع هللا ىلص النهُي عن مناداة الرسول 

 لنهُي عن الدعاء على الناس بالشرِّ.ا

 النهُي عن الخروجِ على الحاكِم.

 السؤال 8

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
أْن يصيبَهْم في   دون استئذانِه ملسو هيلع هللا ىلص من مجلسِ الرسولِ    ....................... حّذَر َّللّاُ تعالى الّذينَ  

 أليٌم.وفي اآلخرِة عذاٌب  .................. الّدنيا
 يتسلّلونَ 

 وباءٌ 
 مغفرةٌ 

 ينادون 
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 السؤال 9

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
   باسمِه توقيًرا واحتراًما له.  ملسو هيلع هللا ىلص مناداُة الرسولِ  ..................

 ال يجوزُ 
 يجوز 

 السؤال 10

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
ُ -االستجابُة لدعوِة رئيسِ الّدولِة ....................  لًللتحاقِ بالخدمِة الوطنيِّة واجٌب    -حفظَه َّللاه

ِ  وّجه إليه قولُه تعالى: ﴿    ........................وطنيٌّ  َوإَِذا َكانُوا   َوَرُسولِهِ  إِنهَما اْلُمْؤِمُنوَن الهِذيَن آَمُنوا بِاّلله
ئَِك الهِذيَن ُيْؤِمُنوَن  َمَعُه َعلَىَٰ أَْمرٍ َجاِمعٍ لَْم يَْذَهُبوا َحتهىَٰ يَْسَتْأِذنُوهُ   َۚ إِنه الهِذيَن يَْسَتْأِذنُونََك ُأولََٰ

 ِ  [. 62َوَرُسولِِه﴾]النور: بِاّلله
 وشرعيٌّ 
 الّشبابَ 
 عرفيٌّ 

 الكبارَ 

 السؤال 11

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
ِ َوَرُسولِِه َوإَِذا َكانُوا مَ   َعُه  أّي نوعٍ من العًلقاتِ ضبطَها قولُه تعالى: ﴿إِنهَما اْلُمْؤِمُنوَن الهِذيَن آَمُنوا بِاّلله

ئَِك الهِذيَن ُيْؤمِ  ِ َوَرُسولِِه َۚ  َعلَىَٰ أَْمرٍ َجاِمعٍ لَْم يَْذَهُبوا َحتهىَٰ يَْسَتْأِذنُوُه َۚ إِنه الهِذيَن يَْسَتْأِذنُونََك ُأولََٰ ُنوَن بِاّلله
 [؟62َفإَِذا اْسَتْأَذنُوَك لِبَْعضِ َشْأنِِهْم َفْأَذْن لَِمْن ِشْئَت ِمْنُهْم﴾]النور:

 العًلقُة بين الزائرِ والمزورِ.

 العًلقُة بين القائِد و الجندي.

 العًلقُة بين الوالِد وأبنائِه. 

 العًلقُة بين الفرِد ومجتمِعِه. 

 السؤال 12

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
  ................... المصلحِة الخاصِّة على المصلحِة العاّمِة ضعفُ   ............... من اآلثارِ السلبيِة  

 وضياُع هيبتِها. 
  لتقديمِ 
 الّدولةِ 

 النفسِ  
 لترتيب
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 السؤال 13

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
  حقه قبوِل أو رفضِ العذرِ المقّدِم لًلستئذاِن؛ ألنه إرادتَه ال تكوُن إال ملسو هيلع هللا ىلص  للرسولِ أعطَتِ اآلياُت 

 لمصلحةٍ 
 لمنفعة 
 لغاية

 السؤال 14

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
 ِ ِ تعالى: ﴿إِنهَما اْلُمْؤِمُنوَن الهِذيَن آَمُنوا بِاّلله َوإَِذا َكانُوا َمَعُه َعلَىَٰ أَْمرٍ َجاِمعٍ لَْم  َوَرُسولِهِ  ُيبيُّن قوُل َّللاه

  لِيعلَمُهم    صفاتِ المؤمنينَ  [62يَْذَهُبوا َحتهىَٰ يَْسَتْأِذنُوُه﴾]النور:
 األعذاَر الموجبَة لًلستئذانِ 

 لصًلِة في جماعة .فضَل ا 
 آداب الحديثِ مع عامة الناس

 أثَر التعاوِن على المجتمعِ 

 السؤال 15

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
لمن استأذَن بعذرٍ مَن المؤمنيَن ألَن تقديَم    ...................... أنْ  ملسو هيلع هللا ىلص طلبتِ اآلياُت مَن الرّسولِ  

 المصالحِ الخاصِّة.مَن   .................. المصلحِة العاّمةِ 
 يستغفرَ 
 أولى

 يستأذن

 أدنى

 السؤال 16

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
 ما اآليُة التي تبيُن أهمية تقديِم المصلحِة العامِة على الخاصِة؟

 َ َ َغُفوٌر  قاَل تعالى: ﴿َفإَِذا اْسَتْأَذنُوَك لِبَْعضِ َشْأنِِهْم َفْأَذْن لَِمْن ِشْئَت ِمْنُهْم َواْسَتْغِفْر لَُهُم َّللاه  َۚ إِنه َّللاه
 [. 62﴾]النور: َرِحيمٌ 

ُ الهِذيَن يََتَسلهلُوَن ِمْنُكْم لَِواًذا َۚ َفْليَْحَذرِ الهِذيَن ُيَخالُِفوَن َعْن أَْمرِِه أَْن تُصِ  قاَل تعالى: ﴿ يبَُهْم َقْد يَْعلَُم َّللاه
 [. 63﴾]النور: فِْتَنـٌة أَْو ُيِصيبَُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ 

َماَواتِ  ِ َما فِي السه ْۖۖ َقْد يَْعلَُم َما أَْنُتْم َعلَْيِه َويَْوَم ُيْرَجُعوَن إِلَْيِه َفُيَنبُِّئُهْم  َواأْلَْرِض  قاَل تعالى: ﴿أاََل إِنه ّلِله
ُ بُِكّلِ َشْيٍء َعلِيٌم﴾]النور:  [. 64بَِما َعِملُوا ۗ َوَّللاه

ِ َوَرُسولِِه َوإَِذا َكانُوا َمَعُه َعلَىَٰ أَْمرٍ َجاِمعٍ لَْم يَْذَهُبوا َحتهىَٰ  آَمُنوا ينَ الهذِ  اْلُمْؤِمُنونَ  قاَل تعالى: ﴿إِنهَما بِاّلله
 [. 62يَْسَتْأِذنُوُه َۚ﴾]النور:
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 السؤال 17

 اخترِ اإلجابتيِن الصحيحتيِن: 
 ملسو هيلع هللا ىلص؟ لماذا جعل َّللّاُ تعالى حقه قبوِل العذرِ ورفِضه للرسولِ 

 تكوُن عن هَوى.ألّن إرادتَه ال 

 ألّن المؤمنيَن استكثُروا من األعذارِ. 

 ألّن تقديَر المصلحِة هو أولى بِه. 

 ألّن األولويَة للمصالحِ الخاصِة.

 السؤال 18

 اخترِ اإلجابتيِن الصحيحتيِن: 
 ملسو هيلع هللا ىلص؟ بماذا نادى َّللّاُ سبحانُه وتعالى سيَدنا محمًدا 

 .)  )يا أيّها النبيُّ

 )يا أيّها الصادُق(.

(. )يا اب ِ  َن عبِد َّللاه

 )يا أيها الرّسوُل(. 

 السؤال 19

 اخترِ اإلجابَة الصحيحَة: 
ِ َوَرُسولِِه َوإَِذا َكانُوا   آَمُنوا الهِذينَ  اْلُمْؤِمُنونَ  ما صفُة المؤمنيَن التي ورَدت في قوله تعالى: ﴿إِنهَما بِاّلله

 [؟ 62﴾]النور: ْأِذنُوهُ َمَعُه َعلَىَٰ أَْمرٍ َجاِمعٍ لَْم يَْذَهُبوا َحتهىَٰ يَْستَ 

 يوازنون بين مصالِحهِم الشخصيِة والمصالحِ العامِة.

 ملسو هيلع هللا ىلص. يحرصون على أداء الفرائضِ جماعًة مع الرسولِ 

 يوجُب االستئذاَن.  إال لعذرٍ  ملسو هيلع هللا ىلص ال ينصرفون عن الرسولِ 

 يحرِصون على األمرِ بالمعروِف والنهي عن المنكرِ. 
 


