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 في ورقة اإلجابة: الحرف يأتي ثم ضللياختاري اإلجابة الصحيحة فيما 

 

 :وحكمهالتسخط  من مراتب الناس عند المصيبة الجزع و ـ1

 ج( مستحب                                                   جائزب(                                       أ( محرم

  :)اإليمان بأن هللا تعالى شاء كل شي( هذه مرتبة ـ2

 الكتابة ج(                                                المشيئةب(                                         العلم أ(

 من أمثله صبر اللسان ـ3

 لطم الخدود ج( ترك                          شق الجيوب والمالبس تركب(             والنياحةترك التشكي والندب ( أ

 تعالى: ذلك قولهمن مراتب القدر )الخلق( يدل على  ـ4 

َ قَْد أََحاَط بُِكِلِّ َشْيٍء  وأَن  ) أ( ْطنَا فِي اْلِكتَاِب ِمْن َشْيءٍ  ) ب(          (  ِعْلًماَّللا   ( ءشيهللا خالق كل  )  ج(     ( َما فَر 

 تعريف: واألبدان( هذا)هو عمل شيطاني يؤثر في القلوب  ـ5

 نميمةج( ال                                                لغيبةاب(                                       السحرأ( 

 حكم إضافة النعم هلل تعالى: ـ6

 ج( محرم                                                  مكروهب(                                       واجبأ( 

                     قال الرسول صلى هللا عليه وسلم: ) من اليشكر الناس اليشكر هللا( هذا الحديث يدل على: ـ7

 ببعض األمورشكر الناس الذين يؤذونك ب(عدم شكر هللا على نعمه   ج( .                                      

 :سب الريح محرم ومن األمثلة على ذلك قول ـ 8

 عاصفة قوية ج( جاءنا                                   ةدرياح بار هذهب(                             هذه ريح خبيثةأ( 

 بــأن:عاقب هللا تعالى قارون بسبب كفره بالنعمة  ـ9

 النعمة عليه ج( زاد                          به وبداره األرض خسفب(                            أصابته صاعقةأ( 

 تعريف:أن يضيف اإلنسان النعم لنفسه مع نسيان المنعم الحقيقي وهو هللا تعالى. هذا  ـ10

 سب الدهرج(                                       النعم هلل نسبةب(                            نسبة النعم للنفس أ(

 

 فرع مادة التوحيد 

 الدرجة:

 يتبع                                                 (1)

 
 

 



 

 

 

 

ُسوا َوََل يَ ْغَتب ب َّْعُضُكم بَ ْعًضاقال تعالى: )...... -11 ُسواوَ    )معنى قوله تعالى:   ....(َوََل ََتَسَّ  :( ََل ََتَسَّ

 تحبوا غيركم ج( ال                    عورات بعضكمال تتعبوا ب(                   ال تحاسبوا بعضكم أ(

 والتنابز باأللقاب انتشار: السخريةعلى  المترتبةمن األمور السيئة  12-

 المحبةج(                              والكراهيةالبغض ب(                                 العدلأ( 

 باألخوة هنا: إخوة( يقصدنما المؤمنون إ) -13

 سالماألخوة في اإلج(                              في النسب ةاألخو ب(               الرضاعةاألخوة في أ( 

 الكهف:معنى  (.......اآلية إِْذ أََوى اْلِفتْيَةُ إِلَى اْلَكْهفِ   ) تعالى:قال  -14

 يالواد ج(                                           البيتب(                      الغار في الجبلأ( 

قال تعالى في قصة أصحاب الكهف :) قَاَل ال ِذيَن َغلَبُوا َعلَى أَْمِرِهْم َلنَت ِخَذن  َعلَْيِهْم َمْسِجًدا( حكم  -15

  فيها:اتخاذ مساجد على القبور للصالة 

 مستحبج(                                         جائزب(                               يجوز الأ( 

  :تََزاَورَوتََرى الش ْمَس إَِذا َطلَعَْت تََزاَوُر َعْن َكْهِفِهْم َذاَت اْليَِميِن  ......اآلية( معنى كلمة: :)قال تعالى-16

 تعذبهم ج(تميل عنهم                                  ب(                                     تحرقهمأ( 

 : نَْبلَُوُهمْ   َجعَْلنَا َما َعلَى اأْلَْرِض ِزينَةً لََها ِلنَْبلَُوُهْم أَيُُّهْم أَْحَسُن َعَماًل( معنى )إِن ا تعالى:قال 17- 

 نبدلهمج(                                       نختبرهمب(                                نعذبهمأ( 

ٍب   ْضِربْ ٱقال تعالى )وَ  -18 ُجَلْيِن َجعَْلنَا أِلََحِدِهَما َجن تَْيِن ِمْن أَْعَنَٰ ثاًَل ر   َجن تَْيِن:معنى  (اآلية....لَُهم م 

 شجرتينج(                                            بيتينب(                               بستانينأ( 

ِ  تعالى:قال  -19 ةَ إاِل  بِاّلل  ُ اَل قُو  في اآلية حث لمن أعجبه  (....)َوَلْواَل ِإْذ َدَخْلَت َجن تََك قُْلَت َما َشاَء َّللا 

 يقول:شيء أن 

  أعوذ باهللج(                       إال باهلل ةال قوهللا  ءما شاب(                         إال هللا هال إلأ( 

ُ(يََشاء  إال أَنقال تعالى:)َواَل تَقُولَن  ِلَشْيٍء إِنِِّي فَاِعٌل َذِلَك َغًدا* 20-  يشرع لمن أراد فعل شيء في  َّللا 

 المستقبل أن يقول:

 إال هللا هال إلج(                                       باهلل أعوذب(                           إن شاء هللاأ( 

  تفسيرفرع مادة ال

 يتبع                                       (2)



 

                                                     

 

 

 كان:من عبادات الصحابي الجليل أبو هريرة أنه  -21

 ام أبداً ين يصلي بالنهار والج(           يقسم الليل أثالثا هو وخادمه وزوجته للعبادةب(        يفطر الويصوم الدهر أ( 

 الناس له طلباً لثنائهم يسمى: أجل رؤيهأن يعمل االنسان العمل الصالح من  -22

 توكلج(                                         إخالص ب(                            رياءأ( 

 كان: إذايكون العمل صالحا مقبوالً  -23

 من أجل مدح الناس وثنائهم عليهج(                   خالصا هلل وموافقاً لسنة رسولهب(                     فقطللدنيا أ( 

 من ثمرات التفكر: -24

 ضعف اإليمانج(                                       سوء العمل ب(                 زيادة اإليمانأ( 

 هو: (عابر سبيلــ )المقصود ب سبيل()كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر  حديث: -25

 المستقر في منزلهج(                                           المسافرب(                 المقيم في بلدهأ( 

 بــــ :تصلح المجتمعات وتستقيم أمورها  -26

 خداع الحاكم والتآمر عليهج(                 لى الحاكم ومعصيتهالخروج عب(                  طاعة الحاكمأ( 

ِ، ال يُْلِقي لها بااًل،  )...قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  -27 وإن  العَْبَد لَيَتََكل ُم بالَكِلَمِة ِمن َسَخِط َّللا 

 َجَهن َم(يَْهِوي بها في 

 في:نستنبط من الحديث: أن استعمال اللسان فيما يغضب هللا تعالى يكون سبب 

 النعيم والراحة الدائمةج(                                      دخول الجنةب(              دخول نار جهنمأ( 

 يكون استعمال اللسان فيما يرضي هللا سبب في رفع درجاتك مثل: -28

 الغيبة والنميمةج(                                   الكذب والسخريةب(        لذكرقراءة القرآن واأ( 

يدل  أيسرهما....(بين أمرين قط   إال أخذ    -صلى هللا عليه وسلم-حديث:) ما ُخيِِّر رسول هللا  -29

 -وسلم: صلى هللا عليه -على أن من صفات نبينا محمد

 التشديد على النفسج(                             حب اليسر والسهولة ب(           التعسير والصعوبةأ( 

 من ثمرات الصدقة أنها: -30

 تؤدي إلى نشر البغضاء بين الناسج(                                  تنقص المالب(              ة وبركة للمالرطهأ( 

 الحديثفرع مادة 

 يتبع                                       (3)



 

 

 انتهت األسئلة:                                                     

 أرجو لكن التوفيق في الدارين                                                                                               

 المادة:  ةمعلم                                                                                  

 

 

 األصل في األطعمة: -31

 اإلباحةج(                                      الكراهيةب(                                       التحريم أ( 

 التي يحرم أكلها: النجسة األطعمةمن  -32

 الخضرواتج(                                        الفواكهب(                                       الخنزيرأ( 

 أن:عن حاجته  وجود طعام زائديشرع للمسلم عند  -33

 يقدمه للمحتاجينج(                            يضعه في الشارعب(                   يضعه في سلة المهمالتأ( 

 التي ال يجوز قتلها: تالحيوانامن  -34

 العقربج(                                        الثعبانب(                                النمل والنحلأ( 

 :شاربه بين القبيح والحسن زال يمييغطيه بحيث  العقل أويزيل  لكل ماسم ا -35

 القهوةج(                                          الشايب(                                  المسكرات أ( 

 تعريف:إليه( هذا  جما يحتا)إكرام الضيف بإطعامه وإيوائه وتقديم  -36

 التداوي( ج                                       الضيافةب(                                        البخلأ( 

 حكم إيذاء الحيوان: -37

 مستحبج(                                           جائزب(                                       محرمأ( 

 الضيف:من آداب  -38

 إلى أن يمل المضيفإطالة البقاء ج(               هال يعنيكثرة السؤال عما ب(                      الرضا بما يقدم لهأ( 

 حكم الصيد باآلالت الحديثة: -39

 محرمج(                                     مكروهب(                                    جائزأ( 

 مثل:الحيوانات األليفة  اقتناؤها:من الحيوانات التي يجوز  -40

 األسدج(                                     القططب(                            الكلب األسود أ( 

  فقهفرع مادة ال

(4)  



 

 

 

 

 

 

 

 النص الشرعي المناسب : مقابلثاني : ضعي الداللة المناسبة السؤال ال

 الشكر العملي من نسبة النعم إىل اهلل(– مثرات الصرب على املصيبة – أكرب )السحر شرك 

 الداللة  النص الشرعي 

  ()اعملوا آل داوود شكراقال تعاىل : -1

  (أولئك عليهم صلوات من ربهم ورمحة  قال تعاىل : )  -2

 

 السؤال الثالث : مثلي لما يلي : )مثال واحد فقط(:

 ).....................(  وصف الريح اجلائز  -1

 ).....................................(استعمال )أنا( احملرم -2

 

 :شيئتها و خلقها . هومثها و كتابتهايف اللوح احملفوظ وعلم اهلل باألشياء قبل حدو -1

  القدر -ج نسبة النعم -ب الصرب -أ

 :أي مما يلي :فيه نسبة النعم إىل غري اهلل  -2

 لوال فضل اهلل ملا جنوت  -ج اهلل ذكاء فتفوقترزقين -ب كان املالح حاذقا و الريح طيبة -أ

 بائي ( إذا كان :ول الرجل : ) هذا مالي ورثته عن آجيوز ق -3

 نسبة النعم إىل النفس -ج جمرد اخلرب -ب نسبة النعم إىل اآلباء -أ

 من صور )سب الدهر ( قول : -4

 الزمن غدار  -ج )هذا يوم عصيب( -ب هذا يوم طويل -أ

 :من آثار سحر التأثري  -5

  يؤثر يف األبصار   -ج ختييالت -ب يفرق بني املرء و زوجه-أ

 :  حيرم االحتجاج بالقدر على فعل املعصية كقول  -6

 مات فالن بقضاء اهلل  -ج تركت الصالة بقدر اهلل-ب خسرت جتارتي بقدر اهلل-أ

 فرع مادة التوحيد  السؤال األول : اختاري اإلجابة الصحيحة : 

 يتبع  (1)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اآلية المناسبة  : مقابلالسؤال الثاني : ضعي الموضوع المناسب 

 مثرات صحبة األخيار. -1

 خرب الثقة مقبول .  -2

 .احلكمة من خلق ما على األرض . -3

 عناية اهلل بفتية الكهف.  -4

 موضوعها    الكرميةاآلية 

  ( )و حتسبهم أيقاظا وهم رقود  -1

  بالوصيد (و كلبهم باسط ذراعيه  ) -2

 التأدب مع اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم كان موضوعا لسورة : -1

  احلجرات -ج  احلشر -ب الكهف -أ

 :هي وقبح اهلل تعاىل صفة ذميمة فقال : ) أحيب أحدكم أن يأكل حلم أخيه ميتا ( .  -2

  الظن  -ج  الغيبة-ب التنابز باأللقاب -أ

 :ن ذلك بقول ميل يف لفظه و ال معناه( و عرب ع من صفات القرآن الكريم أنه )ال -3

 ()و مل جيعل له عوجا -ج (  و يبشر  –) وينذر -ب  ( )قيما-أ

 )فمن شآء فليؤمن و من شآء فليكفر (:: يفيد  األمر يف قوله  -4

 الرتغيب  -ج التخيري -ب التهديد _أ

 :من مراحل يوم القيامة )تطاير الصحف ( يدل عليه قوله تعاىل  -5

  ) وحشرناهم (-ج )ووضع الكتاب (-ب    )وعرضوا على ربك صفا( -أ

 :املوقف الصحيح جتاه الطائفة الباغية إذا مل ترض بالصلح  -6

 التغافل -ج التنازل  -ت  القتال  -ب

 فرع مادة التفسير  السؤال األول : اختاري اإلجابة الصحيحة : 

 يتبع  (2)



  ) إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ( -3

  (لنبلوهم أيهم احسن عمال)  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السؤال الثاني :انسبي الصحابي الجليل إلى الفضيلة  التي اشتهر بها :

 رضي اهلل عنه( جرير البجلي–عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنه–رضي اهلل عنه  أنس بن مالك)     

 الصحابي اجلليل  الفضيلة 

 يوم القيامة: افتقدت أعمال النفر الثالثة الذين أول ما يقضى فيهم  -1

 اإلخالص -ج  اخلوف-ب الرجاء -أ

 :العبارة اليت تدل على )عبادة التفكر( من حديث عبداهلل بن عباس رضي اهلل عنه-2

  )ثم صلى إحدى عشرة ركعة(ا -ج ) فتوضأ و اسنت( -ب )فنظر إىل السماء( -أ

 :) وال يقبل إال اهلل طيبا( الدرس املستفاد من احلديث  -3

 اليسر و السماحة -ج  شرط قبول الصدقة-ب مثرات الصدقة -أ

 : تعجيل العقوبة يف الدنيا للمؤمن فيه -4

  إذالال له -ج له اتكفري-ب إهانة له  -أ

 :يف بداية القصةمن حديث )قوم حفاه عراه ( صفي كيف كان وجهه النيب صلى اهلل عليه وسلم -5

 متعر وجهه -ج كأمنا يفأ يف وجهه حب الرمان-ب كأنه مذهبه تهلل وجهه-أ

 :التباهي و إدعاء العظمة و الشرف من صور -6

 التواضع -ج الفخر -ب  البغي -أ

 فرع مادة الحديث الشريف  السؤال األول : اختاري اإلجابة الصحيحة : 



   هدم صنم )ذي اخللصة(. -1

  خدم النيب صلى اهلل عليه وسلم عشر سنني .  -2

 

 : مثلي لما يلي : )مثال واحد فقط (السؤال الثالث :

 (.............................................................. ) لكمة من رضوان هللا : -1

 .(..............................................................)الأخذ ابلأيرس :   -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  عبارة خاطئة(–احكمي على صحة العبارات التالية بكتابة )عبارة صحيحة السؤال الثاني :

 : التالية جيوز أكله  أي من احليوانت -1

 احلمار الوحشي  -ج البغل -ب احلمار املستأنس -أ

 : قطع حلقوم احليوان و مريئه و أحد و دجيه . يسمى-2

 االضطرار -ج الذكاة -ب الصيد -أ

 :حددي من جيوز األكل من صيده  -3

 رجل حمرم بالعمرة صاد طائرا -ج مسلمة صادت أرنبا بصقر معلم-ب طفل صاد عصفورا-أ

 :ما جيب اجتنابه عند الطعام و الشراب  -4

  أكل اللقمة الساقطة-ج لعق األصابع-ب النفخ يف اإلناء  -أ

 :شرط )أكل املضطر (من امليتة احملرمة أن -5

 ال يأكل ألنها حمرمة -ج يكون قدر احلاجة -ب يكون حد الشبع -أ

 :طعاما .. أي مما يلي جيوز أكله  م لكوقد سافرت )لبلد غري مسلم( -6

 السمك  -ج حلم بقري -ب حلم الضأن-أ

 يتبع  (3)

 فرع مادة الفقه  السؤال األول : اختاري اإلجابة الصحيحة : 



     

 ؟  : )مثال واحد فقط ( : لما يلي السؤال الثالث :مثلي

 آداب الضيف : )........................(  -1
 ميتة يباح أكلها: )..........................( -2

 احلكم عليها العبارة

 .جيوز استعمال املخدر يف العمليات وبعض األدوية -1
 

 . (جلائزة )العصاالصيد ا من آالت -2
 

 .إطعام الرجل أهل بيته من اإلطعام )املستحب(  -3
 

 (انتهت األسئلة4)


