
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 -( أمام العبارة الغير صحيحة فيما يأتي : Xأمام العبارة الصحيحة وعالمة ) √ ( ضع عالمة ) 

 (         )                  أن أعمال الخلق  تُخلق يوم القيامة  على شكل أجسام لها ثقل وأبعاد ثم توزن  بالميزان  -1

 (    )                                            ض سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم العاص والمرتد يشربان من  حو -2

 (     )                                 من حرص على التمسك بمنهج هللا اتسع أمامه الصراط الممتد على متن جهنم -3

  (     )                                  ى النارمن يدق تحت قدميه الصراط حتى يبدو له أنه أدق من السيف يهوى إل -4

 (     )                                                                           الرسول الكريم وأمته أول من يجتاز الصراط  -5

 (         )                                                       اختص هللا تعالى نبيه محمدا بالحوض دون بقية األنبياء   -6     

 (      )                                   انضم خالد بن الوليد للجيش في غزوة مؤته مشاركا ألول  مرة بعد إسالمه  -7     

 (              )                                          كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم موجودا في غزوة مؤته     -8 

 (               )                                                    أولى مراحل اتخاذ القرار التقويم  .                          -9 

  (           )                                       بطريقة علمية .      يجب أن يستند القرار إلى معلومات يتم تحليلها  -10

  (          )                                                    . كان النبي الكريم يشاور أصحابه في كثير من األمور .     11

 )              (                                           .تولى خالد بن الوليد  قيادة الجيش بتعيين من الرسول الكريم -12

 (              )                         لو ترتب على ذلك بعض األخطاء .  اإلنسان ملزم باالجتهاد واتخاذ القرار و -13 

 (     )                                                                     ة الحج .      أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيام -14

             )              (                                      .                                    فرض الحج في السنة  الثانية للهجرة -15

 (               )                     به علة فيه محبة هللا وفيه الشهوات              القلب الفاسد هو قلب له حياة و -16

       )             (جيش الروم  تركوا مواقعهم وهربواانتصر رسول هللا في غزوة تبوك  دون أن يدخل  حربا ألن  -17

 (           )                                             آخر غزوات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هي غزوة مؤتة .  -18

 (             )                                                .المنافقين  في اآليات الكريمة  وفضح أمركشف هللا تعالى  -19

 )               (                                                    الجهاد بالمال  والنفس دليل على حب هللا ورسوله.   - 20

 (            )                       عليه وسلم  في مكة  هو طواا الودا .           آخر عمل قام الرسول صلى هللا - 21

 (             )                                              سنة .    65توفي الرسول صلى هللا عليه وسلم  وكان عمره  -22

 (    )                                                                 انقطع الوحي  بوفاة  الرسول صلى هللا عليه وسلم .  -23

 (  )                      لما خرج رسول  هللا للصالة واشتد  عليه المرض أمر ابو بكر الصديق أن يصلي بالناس. -24

 )              (                                       . اكبر مصيبة  حلت بالمسلمين  هي وفاة الرسول الكريم.            25



 

 -أكمل العبارات التالية بما يناسبها :

  ............................أول من سيحاسب من األمم يوم القيامة هم أمة  - 1

 ْن قِلبه أو نَْفِسهَخاِلًصا مِ  .............................أحق الناس بشفاعة الرسول صلى هللا عليه وسلم هو من قال  - 2

مساكين  أو  .......................... أو يطعم ................من ارتكب محظورا من محظورات اإلحرام يجب عليه أن يذبح .... -3

 أيام ............يصوم ........

 م بقية الناس.ث...................................  أول من سيحاسبهم هللا تعالى يوم القيامة هم -4

  .................................................المفلس يوم القيامة هو  -5

 ............................................سيد الناس يوم القيامة هو  -6

 تحلي البائع بالسماحة في ..............الثمن  أو ...............بالدين. -7 

 ستحبة للمريض أسأل  هللا العظيم  .......................... سبع  مراتمن االدعية الم  -8

 هلل رب العالمين............................ امتاز اإلسالم عن باقي األديان بتحقيق  -9

 والسنة النبوية......................... اإلسالم يستمد تعاليمه من مصدرين هما  -10

 باهلل............................. هلل وحده ال شريك له بتحريم كل الوسائل المؤديه لـ يتم تحقيق التوحيد -11

 االنبياء والصالحين . ........................ من امثلة الوسائل المؤديه للشرك بناء المساجد على -12

 ....... و..................و......... .................من مواقف اليهود مع  أنبيائهم أنهم كانوا   -13

  أو ............أو.............. شجرة يحذرنا االسالم من الدعاء لغير هللا سواء كان المدعو نبيا أو ............ -14

 لو ترك الحاج ركنا من أركان الحج ...............حجه -15

 ... أن رسول هللا سيتوجه إليهم فعزموا على أن يبدؤوه بالقتاللما فتح  المسلمون مكة ظن زعماء.............و........... -16

 وهو واد قريب من الطائف ...................حدثت  غزوة حنين في  وادي  ...... -17

 ...... في االسالم............من نتيجة معركة حنين دخول جميع ......... -18

 ..للهجرة...................من السنة .......................وقعت  غزوة مؤته  في شهر ........ -19

 

 سميت معركة مؤته بالغزوة لعظم .............. -20

 بعث النبي الكريم الحارث بن عمير بكتابه إلى عظيم بُصرى  فقتل على يد ..................... وهو عامل من قبل القيصر -21

 على أرض الشام

 ...  وبراعته الحربية  سببا في إنقاذ  جيش المسلمين في غزوة مؤته حنكة  ................ -22



 

 اإلسالمية أثر في إيجاد  ............ بين أفراد المجتمع  للعبادات -23

 إذا ارتكب المسلم فعال محرما أو ترك فعال مأمورا به يجب عليه................................. -24

 ع  .............. التي ارتكبها  في حياتهالحج يطهر الحاج  من جمي -25

 من آداب عيادة المريض االلتزام باآلداب العامة كالـ................ و....................البصر -26

 الحج ليس له جزاء إال....................... -27

 مانع  قاهر أو ...........  حابس  أوحذر هللا تعالى  عباده من  ترك الحج ما لم يكن لهم ........... واضح  -28

 أول الناس دخوال الجنة هو ..............................  -29

 أول زمرة تدخل الجنة هم أمة ..............  -30

  .....عليهم من أمة محمد............الباب األيمن للجنة خصه هللا تعالى للذين ال ... -31

 تعالى ألهل الجنة هو النظر إلى ............أعظم كرامة منحها هللا  -32

 قامت العالقات  بين األفراد في اإلسالم على أسس ........... والعدالة  والرحمة.  -33

 المسلم يكون عادال مع أخيه المسلم فال يظلم حقوقه المالية أو ...........  -34

 عز وجل أن ..................من النارِ  مْن ذَبَّ عْن ِعرِض أخيِه بالمغيِب كان حقا على هللا -35

 جزاء المتحابين في هللا أن ................ هللا في ظله يوم ال ظل إال ظله -36

  ثالثة من أصحاب االيمان الصادق  تخلفوا في غزوة تبوك وهم  ............... و...................و مرارة بن الربيع . -37

 هر رجب من السنة ............ للهجرة . حدثت غزوة تبوك في ش -38

 سميت  غزوة تبوك بغزوة .....................  -39

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من جهز جيش العسرة فله ..............  -40

 ما يحماهم عليه .  في غزوة تبوك رد رسول هللا البكاؤون وعددهم ................من فقراء المسلمين   ألنه ال يجد -41

 تخلف  في غزوة تبوك بضعة  وثمانون ..................بأعذار كاذبة .  -42

قام  بعض المنافقين بتثبيط  الناس عن الخروج لغزوة تبوك فقالوا ال تحاربوا بالـ............ الحار.وسخروا من   -43

 .....................  على الجيش. 

 مين في غزوة تبوك  ..............مجاهدا   بلغ عدد جيش المسل -44



 

 انتصر رسول هللا في غزوة تبوك دون أن يدخل ....................  -45

 سميت الحجة التي حجها الرسول الكريم قبيل وفاته بحجة ............  -46

 جهز رسول هللا  جيشا إلى الشام بقيادة ...............  -47

رض في بيت السيدة .............. طلب الرسول الكري -48  م أن يُمَّ

 توفي الرسول الكريم سنة .............للهجرة  .  -49

  في المكان الذي توفي فيه. -دفن  رسول هللا في بيت .............. رضي ّللاه عنها -50

 اإلسالمية أثر في إيجاد  ............ بين أفراد المجتمع  للعبادات -51

 لمسلم  فريضة الحج مرة واحدة العمر وما زاد فهو .............. يؤدي ا -52

 الحج يطهر الحاج  من جميع  .............. التي ارتكبها  في حياته. -53

 فرض الحج في السنة  ........................للهجرة. -54

 الحج ليس له جزاء إال.......................  -55

 مانع  قاهر. باده من  ترك الحج ما لم يكن لهم ........... واضح أو ...........  حابس  أوحذر هللا تعالى  ع -56

 أعمال الحج لها أشهر محدودة هي ..........و..............و.........  -57

 الوقوا بعرفة يبدأ بعد زوال شمس اليوم .............من ذي الحجة .  -58

 ......وهو اليوم .........من ذي الحجة . المبيت بمنى يكون يوم ..... -59

 من عجز عن ذبح شاة في الحج عليه أن يصوم ........أيام  ثالثة في الحج  و........إذا رجع إلى أهله .  -60

 سمي طواا الودا  بهذا االسم لـ..................الكعبة المشرفة .  -61

  -----------حكم العمرة هو   -62

  --------و -----------داء العمرة أفضل وقت أل -63

  ------و-------و--------من أركان العمرة  -64

  ------- وتنتهي بـ------------تبدأ العمرة بـ   -65

 حكم زيارة القبور .........................  -66



 

 ......واالستغفار له.وتنفع الميت بالـ.....  باآلخرةالحكمة من  زيارة القبور أنها............... -67

 ............هللا وقدره. يجب على أهل الميت الصبر والرضا بـ -68

 من آداب زيارة القبور........... للميت و ............... عليه  .  -69

 إذا دخلت المقابر قولي .........................................................  -70

 الستغفار  والتراحم على ..................و......................... تحرم الصالة  وا -71

 عندما تقرر شراء سلعة تُعطي األولوية للمنتجات ...............................  -72

 ال يبيع المسلم  وال يشتري بعد النداء الثاني للـ...................في يوم الجمعة .  -73

 ال يشغله البيع  والشراء عن ........................ على المسلم  أن -74

 البائع المسلم ال يروج سلعته بالحلف ..................  -75

 االبتعاد عن الشبهات  وبخاصة ......................بغرض الفوز ال بغرض الحاجة إلى السلعة .  -76

 

 

 

 -صحح ما تحته خط مما يأتي :

 (...............................) .....          . حرامة الحج مرة واحدة العمر وما زاد فهو يؤدي المسلم  فريض -1

 ) .................................... ( .                                                     واجبحكم عيادة المريض   – 2

 ) .................................... (                          .  لقيامةما يحاسب عليه العبد يوم اهى أول الزكاة  – 3

 .................................... ( )                            .      هـ 7 /  شوال  /10قعت  غزوة حنين في و – 4

 ) .................................... (                        ..                 هـ 8/   شوالفي   مؤتةوقعت  غزوة  - 5

 )  ....................................(بلقب الشهيد الطيار                                 عبد هللا بن رواحةأشتهر  - -6

 .................................. () ..                                  .بلقب حب رسول هللا أسامة بن زيد أشتهر  -7

 

 



 

 -اختر اإلجابة الصحيحة من بين األقواس :

 (الحكام     -العلماء    –)  العامة                                                   الذين يعرفون حكم  المشتبهات هم:    -1

 (المحبة        -التوكل      -الور       )                                 تجنب  الشبهات  مخافة  الوقو   في الحرام يسمى  -2

 (المشتبهات –المحرمات  –)الواجبات       بأنها منزلة  بين الحالل  والحرام  وهي  فسرها األمام أحمد بن حنبل  -3

 (القلب  –العقل     –ر البص )    لحت صلح سائر الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله مضغة في الجسم إذا ص -4

 (الحارث بن عمير –أبو هريرة   - زيد بن حارثة  )............  وهو  من أسباب غزوة مؤتة هو قتل سفير رسول هللا  -5

 (الرحمن   - الفاتحة    -    اإلخالص  )     القرآن  ...........  وهي أعظم سورة  في تحب أن يقرأ  على المريض ..يس  -6

 (  األنبياء    -    المؤمنين   -   الفاسدين   )           الناس بالًء هم ............................                            أشد  –7

 (  السابعة  –      السادسة  – الخامسة  )        ... من الهجرة.............فى السنة  -رضى هللا عنه  –أسلم أبو هريرة  -8

 ( الصالة     –العلم       – الجهاد      ) ..................................    آية نزلت من القرآن الكريم  تحث على  أول  -9

 (      عشرة   –   خمسة    –  سبعة  )                      أشواط.................................  يطوا المعتمر بالبيت  -10

 مقام إبراهيم (  -الحجر األسود –) الركن اليماني  ........................                                    بتقبيل. يبدأ الطواا 11

 من منتصف المسعى (  –الصفى  -) المروة  ...........................                                      . يبدأ السعي من12

 بتغير المالبس (  –بشرب ماء زمزم  –) بحلق الشعر .................................              يكون  . التحلل من العمرة13
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    .تحريم  بناء المساجد على القبور – 1

...................................................................................................................................................................
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                                      .           لمستطيع  تعجيل الحجيستحب  للمسلم القادر  ا – 2
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 .)مالك بن عوا ( سيد هوازن  رجال شجاعا إال أنه سقيم الرأي  وسيء المشورة -3
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. تحريم  بناء المساجد على القبور -4
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 بين المصطلحات الشرعية اآلتية: 

 .........( هو ما ال يتحقق صحة الحج إال به ..............)........ .1

 ...( هو نية المسلم الدخول في مناسك الحج ..............).............. .2

 .............( الوقوا أو  الوجود  في أي  جزء  من عرفة ..............).... .3

 ................( يقصد به  الدوران حول الكعبة  المشرفة  سبعة أشواط  متوالية...............) .4
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