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 احلكمة من إرسال الرسل عليهم السالم هو : .1

 بة املقصرينر حما ب. إجبار الناس على دخول اإلسالم أ.
 شربهداية ال د. عقاب الكفار ج.

 ما هي العادات السيئة اليت انتشرت قبل اإلسالم : .2
 السرقة  ب. عبادة األصنام أ.

 مجيع ما ذكر صحيح د. القتل ج.
 ية ) أغالاًل ( :ما معىن اآل .3

 جعلنا على أبصارهم غطاءً  ب. قيوداً تشد أيديهم إىل أعناقهم  أ.
 اللوح احملفوظ د. أعماهلم يف الدنيا ج.

 :ملني ألنه ايعد القرآن رمحًة للع .4
 نسانملا فيه من تعاليم حتافظ على كرامة اإل ب. كالم هللا  أ.

 ل على حممد صلى هللا عليه وسلمز  ن  أ   د. لز  ن  كتاب أ    ر  آخ   ج.
 ما معىن كلمة ) النيات ( : .5

 قصد العمل  ب. كل نشاط أو عمل يقوم به اإلنسان أ.
 جلب مصلحة د. مفارقة األهل واألوطان ج.

 األعمال ابلنيات : رتتبة على من نوى أن يقوم بسيئة ومل يعملها يف ضوء فهمك لدرسما النتائج امل .6
 يضاعف هللا له األجر  ب. ينال أجر حسنة كاملة  أ.

 كتبها هللا سئية واحدة  د.  ال ينال شيئاً  ج.
 من عالمات الدالة على اإلخالص : .7

 املسارعة يف عمل اخلريات  ب. استواء املدح والذم  أ.
 مجيع ما ذكر صحيح د. يبغي ابلعمل رضا هللا  ج.

 )الطيبات (  ما معىن كلمة .8
 احلالل ب. منزه من كل النقائص والعيوب  أ.

 صار لونه بلون الغبار د. مفرق الشعر ج.
 : هو السبب من أسباب إجابة الدعاء الغري مذكور يف حديث ) إن هللا طيب ال يقبل إال طيبا (ما  .9

 انكسار القلب ب. دعوة املسافر أ.
 اإلحلاح يف الدعاء د. دعوة الصائم ج.
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 ما نوع االستفهام الوارد يف قول الرسول صلى هللا عليه وسلم ) فأىن يستجاب له ( ؟ .10
 تنبيهياستفهام  ب. استفهام تعجيب أ.

 استفهام استنكاري د. استفهام تقريري ج.
 (  مسرفون ) اآليةما معىن  .11
 متجاوزون احلد يف عصيانكم ب. تشاءمنا بكم أ.

 ول اثلثأي قويناهم برس د. أئن وعظتم ج.
 ما احلكمة من ضرب القرآن الكرمي األمثال للناس ؟ .12
 للتسلية ب. ألخذ العضة والعربة  أ.

 للمناقشة د. للمقارنة ج.
 ما هي مهمة الرسل كما بينتها اآلايت ؟ .13
 الدعوة إىل بر الوالدين ب. الدعوة إىل قراءة القرآن أ.

 الدعوة إىل وحدانية هللا د. جلمع الزكاة من الناس ج.
 ما هو سبب تكذيب أهل القرية لرسل هللا ؟ .14
 ليس لديهم مال ب.  أمساؤهم غري مرغوبة هبا أ.

 ليس لديهم سلطان د. أن الرسل بشر مثلهم ج.
 ما هي ردة فعل أهل القرية ضد الرسل املرسلني إليهم ؟ .15
 التكذيب ب. التطري أ.

 كل ما سبق صحيح د. التهديد ابلرجم ج.
 رسل من تكذيب أهل القرية وهتديدهم ؟ما هو موقف ال .16
 الصرب واالستمرار يف الدعوة  ب. االنتقال إىل قرية أخرى  أ.

 التوقف عن الدعوة د. الدعاء على قومهم ابهلالك ج.
  ما هي جماالت األمن .17
 التعليم ب. الصحة أ.

 مجيع ما ذكر صحيح د. الثقافة ج.
 (  عادى يل ما معىن كلمة ) .18
 املؤمن التقي   ب. ى   خاصم وآذ أ.

 الفرائض د. أعلنت أين حماربه   ج.
 )املسلم من سلم الناس من لسانه ( كيف ينبغي أن تكون عالقيت مع اآلخرين يف ضوء فهمي حلديث الرسول  .19
 ال أتسبب يف أذية أحد ب. أخاصمهم أ.

 أغتاهبم د. أجتسس عليهم  ج.
 ...يتبع
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 على الكل ويسقط الوجوب بفعل البعض : هو ما وجب  .20
 سنة ب. فرض عني أ.

 سنة مستحبة  د. فرض كفاية  ج.
 من أمثلة فرض العني   .21
 تشميت العاطس  ب. صالة اجلنازة أ.

 أداء الصالة د. رد السالم ج.
 ما داللة قوله ) وما يزال ( يف احلديث الشريف ؟ .22
   التوقف ب. االستمرار أ.

 التصوير د. املبالغة ج.
  ما هي حاجتنا إىل النوافل ؟  .23
 أهنا متممة للفرائض ب. أهنا سنة  أ.

 أجرها أقل من الفريضة د. ال حناسب عليها إذا تركناها ج.
  هي ليست من عالمات حمبة هللا للعبد : .24
 إجابة الدعاء  ب. تسديد اجلوارح  أ.

 زايدة ديونه د. إبعاده مما يكره ج.
  ل أن جيب على املتوك .25
 األخذ ابألسباب ب. االعتماد على هللا  أ.

 يعتمد على هللا دون األخذ ابألسباب د. يعتمد على هللا وأيخذ ابألسباب ج.
 حكم اإلميان ابلقضاء والقدر  .26
 سنة مستحبة ب. سنة أ.

 واجب د. مباح ج.
 ملاذا اإلنسان مسؤول عن تصرفاته يف الدنيا واآلخرة ؟ .27
 ألنه مغلوب على أمره وال يستطيع فعل شيء ب. ن إرادته الشخصيةألهنا صادرة م أ.

 ألن الشيطان اختار له هذا الطريق د. ألن كل الناس يفعلون كما يفعل ج.
  ما حكم صالة الكسوف  .28
 سنة مستحبة ب. سنة أ.

 جائز د. فرض ج.
 مىت حيدث الكسوف ؟ .29
 واألرض القمربني  الشمسقع تعندما  ب. القمربني الشمس و  األرضقع تعندما  أ.

 األرضعندما يقع القمر على  د. عندما يقع القمر بني الشمس واألرض ج.
 يتبع...
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   الصالة اليت هبا يف كل ركعة قيامان وقراءاتن وركوعان هي : .30
 صالة االستسقاء ب. صالة الكسوف أ.

 صالة الضحى د. صالة االستخارة ج.
 هو : وقت صالة االستخارة .31
 يف الثلث األخري من الليل ب. من بعد طلوع الشمس بربع ساعة إىل ما قبل الزوال أ.

 ليس هلا وقت حمدد د. مع صالة الفجر ج.
 ما هي األمور اليت يستحب االستخارة فيها : .32
 الصيام ب. الصالة أ.

 قراءة القرآن د. السفر ج.
   االستخارة هي : .33
 هي طلب االختيار يف األمور من هللا ب. ة طلب االختيار من صاحب خرب  أ.

 طلب االختيار من صاحب خربة وأمانة د. طلب االختيار من صاحب أمانة  ج.
   الصالة اليت تطلب فيها الغيث من هللا عند أتخر نزول املطر هي : .34
 صالة الكسوف ب. صالة االستسقاء أ.

 صالة اخلسوف د. صالة االستخارة ج.
   الستسقاء : من آداب صالة ا .35
 التقرب إىل هللا ابلطاعات ب. الصيام أ.

 مجيع ما ذكر صحيح د. التوبة من الذنوب واملعاصي ج.
 : للشفاء بن عبدهللا رضي هللا عنها ابملدينة داراً  خصص الرسول  .36
 ألهنا فقرية ب. ألهنا ال متلك داراً  أ.

 ألهنا قوية الشخصية د. لتعليم النساء ج.
 هي : العامل فيها مبراقبة األسواق ومنع الغش واملنازعات داخل السوق وظيفة يقوم .37
 احلسبة ب. مجع الزكاة أ.

 الديوان د. رعي الغنم ج.
 لــ : ا أمر احلسبة يف السوقموىل عمر بن اخلطاب الشفاء بنت عبدهللا رضي هللا عنه .38
 لذكائها ب. ثقته هبا وألمانتها أ.

 ذكر صحيح مجيع ما د. لقوة شخصيتها ج.
 اإلجاابت 
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 لنجاح والتوفيقالكم  أرجو
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