
 

  

 

********************************************************************* 
  والثالث :  الفصل الدراسي الثاني

  اختاري الاجابه الصحيحة فيما يلي :

ُ َوَرُسولُهُ قال تعاىل : ﴿  -1 ُ ﴾ ما معىن قوله تعاىل ﴿ َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوََل ُمْؤِمنٍَة إِذَا قََضى اَّلله  ﴾؟ قََضى اَّلله

 أطاع -
 طلق -
 حكم وأمر -
 منع -

 ؟ما حكم زواج الرجل اببنة أخته من الرضاعة -2

 جيوز ألنه حترمي مؤقت. -
 جيوز ألهنا حمرمة حترميا مؤبدا بسبب الرضاعة.ال  -
 ألهنا حمرمة حترميا مؤبدا بسبب القرابة.ال جيوز  -
 جيوز ألهنا بعيدة الصلة ابلرجل. -
 ؟ ) ما خري رسول هللا بني أمرين إال اختار أيسرمها ( يف أي جمال جتلت فيه رمحة الرسول صلى هللا عليه وسلم -3
 مع أهله. -
 مع أصحابه وأمته. -
 مع مخالفيه. -
 مع الكائنات األخرى -

 ناية منهم موجبة لألذى؟بغير ج من يؤذى المؤمنينما جزاء  -4

 يحملوا على ظهورهم زورا وذنبا عظيما.  -

 يعجل لهم هللا العذاب في الدنيا.  -

 يعذبهم عذابا أليما في اآلخرة. -

 يلعنهم هللا ويطردهم من رحمته. -

 في قوله تعالى : ) قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين (ما مهارة التفكير  -5

 إقامة احلجة والدليل  -
 تفكري والتأملال -
 مجع املعلومات -
 وار وتقييم اآلراء.احل -

 ما أهم  كتاب للبخاري الذي يعتربأصح كتاب بعد القرآن العظيم -6

 رشاد الساري-الرسالة         -فتح الباري     -اجلامع الصحيح     -



َ قال هللا تعالى : )  -7 َن اْلُمْؤِمنِيَن ِرَجاٌل َصَدقُوا َما َعاَهدُوا اَّلله ن قََضٰى نَْحبَهُ م ِ  ...( معنى كلمة قضى  :  َعلَْيِه ۖ َفِمْنُهم مه

 ثبت  -حصونهم                د   -وف ى                     ج   -عهده                ب -أ 

 عمل الخير وترك أفعال الشر من أعمال الصدق مع :   - 8      

 الرسول صلى هللا عليه وسلم      –النفس                 د  -الناس                ج -هللا            ب -أ

  -األمانة واحترم اآلخرين من أعمال الصدق مع :  : - 9

 الرسول صلى هللا عليه وسلم      –النفس              د  -الناس                ج -هللا            ب  -أ

 دل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه هو الحديث : ما اتصل سنده بنقل الع -10

 الموضوع     -الضعيف          د  -الحسن          ج -الصحيح         ب –أ       

 يختلف الحديث الحسن عن الحديث الضعيف في :   – 11    

 رواته غير عدول  -أحد رواته خفيف الضبط        د -اتصال السند         ج -جميع رواته ضابطون         ب –أ       

 حكم العمل بالحديث الصحيح :  -12   

 يستحب العمل به   -يجب العمل به              د -محرم               ج -مكروه                   ب  -أ     

 يقله النبي صلى هللا عليه وسلم هو : روايه ما لم  -13 

 الخبر الموضوع  -الحديث الضعيف          د   -الحديث الحسن         ج  -الحديث الصحيح       ب -أ

 من عالمات الوضع في الحديث : -14

  جميع ما ذكر -فيه سخرية من األنبياء    د -يخالف صريح القرآن       ج  -ركاكه المعنى           ب  -أ

 الهجرتين إلى :  -رضي هللا عنها-هاجرت أم سلمة  -15

 مكة والمدينه  -العراق واليمن          د -الحبشة والمدينه            ج -الحبشة ومكه          ب -أ

 في معركة : –رضي هللا عنه -استشهد أبو سلمة  -61

 أحد  -اليمامه                   د  -الخندق                  ج -بدر                  ب –أ 

 أم سلمة هي  :    -71

 حفصة بنت عمر  -خوله بنت األزور       د -هند بنت أمية          ج   -هند بنت علي                 ب –أ 

يًل فَتَعَالَْيَن قال هللا تعالى : ) - 18 ْحكُنَّ سََراًحا َجمِّ  (  سراحا جميل تعني   ...  أَُمت ِّْعكُنَّ َوأَُسر ِّ

 الطلق الخاٍل من الضرر  -اإلثم        د -الطلق بضرر              ج -مال يوهب للمطلقة                    ب-أ

   ما رواه جمع عن جميع يؤمن تواطؤهم على الكذب في كل طبقات السند هو : - 19

 الحديث المتواتر  -الحديث الحسن             د -الحديث الغريب     ج   -الحديث المشهور         ب-أ   

 ما كان في احد طبقاته راٍو واحد هو  :  - 20

 الحديث المتواتر  -الحديث الحسن             د -الحديث الغريب     ج   -الحديث المشهور         ب-أ   

 ما روي بألفاظ متعددة حملت نفس المعنى : - 21

 الحديث الضعيف  -الحديث الصحيح             د -متواتر اللفظ        ج   -متواتر المعنى          ب-أ   

 حكم العمل بحديث اآلحاد :  -22

 يكره العمل به  -يعمل به إذا توافرت شروط الصحه          د -ال يجوز العمل به     ج   -يجب العمل به          ب-أ   



 الحديث الذي قل عدد رواته عن حد التواتر هو :  -23

 تر الحديث المتوا -الحديث الحسن             د -الحديث الغريب     ج   -الحديث اآلحاد         ب-أ   

 من فوائد القواعد الفقهية الكبرى هي :  -24

 جميع ما ذكر  -تكوين ملكة فقهية الستنباط األحكام        د -معرفة محاسن الدين      ج   -فهم وحفظ مسائل الفقه        ب-أ   

 من تيقن الطهارة وشك في الحدث فإنه يبقى على الطهارة . من تطبيقات قاعدة : -25

 العادة محكمة  -الضرر يزال              د -األمور بمقاصدها      ج   -ال يزول بالشك         باليقين -أ    

 لم يحدد الشرع مقدار نفقة الزوجة واألبناء فيرجع فيها إلى : -26

 األمور بمقاصدها  -العُرف               د -السنة النبوية       ج   -القرآن          ب-أ    

 التخفيف عن المريض بالتيمم عند المشقة في استعمال الماء من تطبيقات قاعدة :  -27

 المشقة تجلب التيسيير  -الضرر يزال              د -األمور بمقاصدها      ج   -العادة محكمة          ب-أ    

 واحدة من اآلتية محرمة حرمة مؤبدة  بسبب الجمع : -28

 من ال دين لها  -األم               د -أخت الزوجة       ج   -ب        المرأة المتزوجة  -أ    

 واحدة من اآلتية محرمة تحريما مؤقتا بسبب المصاهرة :  -29

 الجدة -بنت األخت               د -العمة    ج   -أم الزوجة          ب-أ    

 واحدة من اآلتية محرمة تحريما مؤبدا بسبب القرابة : -30

 جميع ما ذكر  -األخوات                د -فروع الرجل      ج   -أصول الرجل           ب-أ    

 رحيما في كل أحواله وأطواره ومواقفه .تسمى هذه الخاصية:صلى هللا عليه وسلم أنه كان من خصائص رحمة النبي -31

 ضعف  -تزنة ومعتدلة                 دم -غاية ووسيلة               ج   -ثابتة شاملة           ب-أ    

 

 :  السبب في عدم اهتمام الرسول صلى هللا عليه وسلم بزينة الحياة الدنيا  -32

 لأنه كان لا يحب الحياة   (أ

 لأن مسؤولياته كانت عظيمة  (ب

 لأنه كان فقيرا  (ت

 لأنه عندما ولد جد والده توفي قبله (ث

 : ما مرادف المعنى في قوله ) فلا تخضعن بالقول (    -31

 أ(تداوم على الطاعة  

 ب(كلام حسنا بعيدا عن الريبة 

 محاسن المرأة  -32

 ترقق الكلام  -33

 حكم التجويد في قوله تعالى ) من يأت منكن ( :  -34

 إدغام بغنة وإخفاء حقيقي  (أ

 إدغام بلا غنة واخفاء حقيقي  (ب



 ادغام شفوي واخفاء حقيقي  (ت

 إظهار حلقي وإخفاء حقيقي (ث

 :  لا يقل رواته عن اثنين في كل طبقات  السند  -35

 الحديث المشهور (أ

 الحديث الغريب  (ب

 الحديث العزيز (ت

 متواتر اللفظ (ث

 الصدق مع هللا يكون : -36

 يعمل الخير وترك الشر  (أ

 يكون بالتعامل الذي تحكمه الخلق (ب

 باليقين والثقة به سبحانه  (ت

 البعد عما لا طائل منه (ث

 :  من مظاهر اهتمام الإسلام بالاسرة  -37

 النظر و الرؤية للطفرين (أ

 الترغيب في الزواج (ب

 حفظ النوع الانساني (ت

 التكافل الاجتماعي (ث

 قسم العلماء الحديث الشريف من حيث القبول والرد ويشمل:  -38

 الحديث الصحيح فقط (أ

 الحديث الحسن والضعيف (ب

 الحديث الصحيح والحسن والضعيف   (ت

 الحديث الصحيح  و الحسن والضعيف والموضوع    (ث

 

 :علامات الحديث الموضوعمن  -39

 موافقة خبرة لإخبار غيره (أ

 صدق ناقل الخبر (ب

 اشتهار الراوي بصدق وحسن الاخلاق (ت

 ركيك المعنى والتركيب (ث

 :اقوال الانسان وافعاله تابعه لنيته( يشير التعريف الى القاعدة الفقهية التالية) -40

 العادة محكمة  (أ

 اليقين لا يزول بالشك (ب

 الأمور بمقصدها (ت

 لتيسيرالمشقة تجلب ا (ث

 

 :قال تعالى)يريد هللا بكم اليسر ولا يريد بكم العسر( دليله على القاعدة -41

 اليقين لا يزول بالشك (أ

 الضرر يزال (ب

 المشقة تجلب التيسير (ت

 الأمور بمقصدها (ث

 حق المرأة في المشاركة في مختلف النواحي الحياة في سيرة ام سلمة:.42

 أ( صبرها على فقدان زوجها

 مع زوجها بدينهاب( هجرتها الى الحبشة 

 ت( فرق بينها وبين زوجها وابنائها عند الهجرة الى المدينة

 ث( اخذ الرسول برأيها في صلح الحديبية


