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 :تعليمية واتسن 21 ال المتحان االسالمي الدين ملادة أسئلة جممع

 :االسالمية العقيدة - األول الفصل

 :الساعة ماتعال من

 .الساعة عالمات بعض على التعرف -

 .{أشراطها جاء فقد بغتة أتتيهم أن الساعة إال ينظرون هل} تعاىل قال. 1

 .شرط لكل واحد نبوي حديث أو واحدة قرآنية آبية واستشهد ،الساعة أشراط عن ابلتفصيل اشرح. أ

 ابلفعل؟ مضى االشراط هذه من أي الساعة؟ أشراط معىن ما. ب

 دالالهتا؟ هي وما االخر اليوم على القران أطلقها اليت االمساء بعض اذكر.  ج

 :ابملالئكة االميان. 2

 أشكاهلا؟ هي وكيف املالئكة صفات هي ما. أ

 .وظائفهم مع املالئكة أمساء من ثالثة أذكر. ب

 ؟رأيك حسب البشر من بداًل  الناس إىل املالئكة من رسال تعاىل هللا يبعث مل ملاذا. ج

 

 

 

 



 :القران علوم - الثاين الفصل

 .واصطالًحا لغة القرآن عّرف أ.1

 . الكرمي القرآن خصائص من ثالثً  أذكر. ب

 . الكرمي القرآن أمساء من اثنني أذكر. ج

      ؟"ابلتواتر منقول"  ب املقصود ما. د

 ؟"بتالوته متعبد " ب املقصود ما. ه

 القران؟ عجازإب املقصود ما. و 

 :وحيال 

 . واملثال الّشرح مع الّثالث الوحي أقسام بنّي . أ

 . منهما كلّ  من واملقصود الوحي نزول صور أذكر. ب

 تلك من ثالثة أذكر ،(ص) الرسول على الوحي نزول تصاحب واإلرهاق الّشدة مظاهر كانت. ج

 . املظاهر

 :قرآنية آايت وحتليل فهم 

 :التالية الكرمية اآلايت واستظهار فهم

 .االنعام سورة من( 151-151) آلايتا -

 .الفرقان سورة من( 77-13) اآلايت -

 .املؤمنون سورة من( 11-1) اآلايت -

 .النور سورة من( 11-27) اآلايت -



 املؤمنون سورة. 2

الّرِحيمِ  الّرْْحَنِ  اَللِّ  ِبْسمِ   

 َواّلِذينَ ( 1) ُمْعرُِضونَ  الّلْغوِ  َعنِ  ُهمْ  َواّلِذينَ ( 2) اِشُعونَ خَ  َصاَلهِتِمْ  ِف  ُهمْ  اّلِذينَ ( 1) اْلُمْؤِمُنونَ  أَفْ َلحَ  َقدْ 

 فَِإنّ ُهمْ  أمَْيَانُ ُهمْ  َمَلَكتْ  َما أَوْ  أَْزَواِجِهمْ  َعَلى ِإاّل ( 5) َحاِفظُونَ  لُِفُروِجِهمْ  ُهمْ  َواّلِذينَ ( 4) فَاِعُلونَ  لِلزَّكاةِ  ُهمْ 

رُ   (3) َمُلوِمنيَ  َغي ْ

 .أعاله املذكورة اآلايت حسب الصالة على احملافظة ونتك كيف وّضح . أ

 ". َحاِفظُونَ  ِلُفُروِجِهمْ  ُهمْ  َواّلِذينَ " تعاىل قوله اشرح . ب

 الّنور سورة. 1

 .يلياهنا اللذين البندين عن أجب مث التالية الكرمية اآلايت أقرأ

 :تعاىل قال

رَ  بُ ُيوتً  َتْدُخُلوا اَل  آَمُنوا اّلِذينَ  أَي َُّها ايَ  ِلُكمْ  ۚ   أَْهِلَها َعَلىى  َوُتَسلُِّموا َتْسَتْأِنُسوا َحّّتى  بُ ُيوِتُكمْ  َغي ْ  ّلُكمْ  َخي ْر   ذَى

 فَاْرِجُعوا اْرِجُعوا َلُكمُ  ِقيلَ  َوِإن ۚ   َلُكمْ  يُ ْؤَذنَ  َحّّتى  َتْدُخُلوَها َفاَل  َأَحًدا ِفيَها َتَُِدوا ملّْ  فَِإنَتذَّكُرونَ  َلَعّلُكمْ 

رَ  بُ ُيوتً  َتْدُخُلوا َأن ُجَناح   َعَلْيُكمْ  لّْيسَ َعِليم   تَ ْعَمُلونَ  ِبَا َواَللُّ  ۚ   َلُكمْ  زَْكىى أَ  ُهوَ  ۚ    َمَتاع   ِفيَها َمْسُكونَة   َغي ْ

 َتْكُتُمونَ  َوَما تُ ْبُدونَ  َما يَ ْعَلمُ  َواَللُّ  ۚ   ّلُكمْ 

 (22-27 اآلايت النور، سورة)

 .27 رقم الكرمية اآلية على معتمَدا املسكونة البيوت دخول أمر ف ميالكر  القران اليه وّجه ما بني -

 :22 رقم الكرمية االية من التايل اشرح -

رَ  بُ ُيوتً  َتْدُخُلوا َأن ُجَناح   َعَلْيُكمْ  لّْيسَ    َمْسُكونَة   َغي ْ



 الفرقان سورة. 3

 :يليها عما أجب مث التالية الكرمية اآلايت أقرأ

 النّ َهارَ وَ  الّلْيلَ  َجَعلَ  اّلِذي َوُهوَ مُِّنريًا َوَقَمرًا ِسرَاًجا ِفيَها َوَجَعلَ  بُ ُروًجا الّسَماءِ  ِف  َجَعلَ  اّلِذي تَ َباَركَ 

 َخاطَبَ ُهمُ  َوِإَذا َهْونً  اْْلَْرضِ  َعَلى مَيُْشونَ  اّلِذينَ  الّرْْحَىنِ  َوِعَبادُ ُشُكورًا أََرادَ  َأوْ  َيذّّكرَ  َأن أَرَادَ  لَِّمنْ  ِخْلَفةً 

 َذابَ عَ  َعّنا اْصِرفْ  َربّ َنا يَ ُقوُلونَ  َواّلِذينَ َوِقَياًما ُسّجًدا ِلَرّبِِّمْ  يَِبيُتونَ  َواّلِذينَ اَلًماسَ  قَاُلوا اْْلَاِهُلونَ 

 يَ ْقتُ ُروا َوملَْ  ُيْسرُِفوا ملَْ  َفُقواأَن ِإَذا َواّلِذينَ َوُمَقاًما ُمْستَ َقرًّا َساَءتْ  ِإنّ َهاَغرَاًما َكانَ  َعَذابَ َها ِإنّ  ۚ   َجَهّنمَ 

ِلكَ  بَ نْيَ  وََكانَ  ًا اَللِّ  َمعَ  يَْدُعونَ  اَل  َواّلِذينَ قَ َواًما ذَى  َواَل  اِبْلَْقِّ  ِإاّل  اَللُّ  َحّرمَ  اّليِت  النّ ْفسَ  يَ ْقتُ ُلونَ  َواَل  آَخرَ  ِإهلَى

ِلكَ  يَ ْفَعلْ  َوَمن ۚ   يَ ْزنُونَ   َتبَ  َمن ِإاّل ُمَهانً  ِفيهِ  َوََيُْلدْ  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  اْلَعَذابُ  َلهُ  ُيَضاَعفْ أََثًما يَ ْلقَ  ذَى

 َتبَ  َوَمنّرِحيًما َغُفورًا اَللُّ  وََكانَ  ۚ   َحَسَنات   َسيَِّئاهِتِمْ  اَللُّ  يُ َبدِّلُ  فَُأولَىِئكَ  َصاِْلًا َعَماًل  َوَعِملَ  َوآَمنَ 

 َمَتاابً  اَللِّ  ِإىَل  يَ ُتوبُ  فَِإنّهُ  َصاِْلًا َوَعِملَ 

(12 – 06 االايت)  الفرقان سورة  

 االايت ف ذكر ما حسب. والزن ابْلق، اال هللا حرم اليت النفس وقتل ابهلل، الشرك عقوبة هي ما -

 . أعاله

 األنعام سورة.4

 :يليها عما أجب مث التالية الكرمية اآلايت أقرأ

ًئا بِهِ  ُتْشرُِكوا َأاّل  ۚ   َعَلْيُكمْ  َربُُّكمْ  َحّرمَ  َما أَْتلُ  تَ َعاَلْوا ُقلْ   تَ ْقتُ ُلوا َواَل  ۚ   ِإْحَسانً  َواِبْلَواِلَدْينِ  ۚ   َشي ْ

نْ  أَْواَلدَُكم َها َظَهرَ  َما اْلَفَواِحشَ  تَ ْقَربُوا َواَل  ۚ   َوِإاّيُهمْ  ُقُكمْ نَ ْرزُ  َّّنْنُ  ۚ   ِإْماَلق   مِّ  َواَل  ۚ   َبَطنَ  َوَما ِمن ْ

ِلُكمْ  ۚ   اِبْلَْقِّ  ِإاّل  اَللُّ  َحّرمَ  اّليِت  النّ ْفسَ  تَ ْقتُ ُلوا  ِإاّل  اْلَيِتيمِ  َمالَ  تَ ْقَربُوا َواَل تَ ْعِقُلونَ  َلَعّلُكمْ  بِهِ  َوّصاُكم ذَى
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ُلغَ  َحّّتى  َأْحَسنُ  ِهيَ  اِبّليِت   ُوْسَعَها ِإاّل  نَ ْفًسا نَُكلِّفُ  اَل  ۚ   اِبْلِقْسطِ  َواْلِميزَانَ  اْلَكْيلَ  َوأَْوُفوا ۚ   َأُشّدهُ  يَ ب ْ

ِلُكمْ  ۚ   أَْوُفوا اَللِّ  َوبَِعْهدِ  ۚ   َبى قُ رْ  َذا َكانَ  َوَلوْ  فَاْعِدُلوا قُ ْلُتمْ  َوِإَذا ۚ   َتذَّكُرونَ  َلَعّلُكمْ  بِهِ  َوّصاُكم ذَى

َذا َوأَنّ  ِلُكمْ  ۚ   َسِبيِلهِ  َعن ِبُكمْ  فَ تَ َفّرقَ  السُُّبلَ  تَ ّتِبُعوا َواَل  ۚ   فَاتِّبُعوهُ  ُمْسَتِقيًما ِصَراِطي هَى  بِهِ  َوّصاُكم ذَى

 تَ تّ ُقونَ  َلَعّلُكمْ 

(253 – 252 االايت)  االنعام سورة  

 .أعاله الكرمية اآلية ف الواردة العشر الوصااي وأشرح أذكر -
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 :وعلومه الشريف احلديث - الثالث الفصل

 الّشريف؟ الّنبّويّ  ابْلديث املقصود ما .1

 .واصطالحا لغة يةالنبو  السنة عرف .2

 .القولية النبوية السنة عرف .1

 .الفعلية النبوية السنة عرف .4

 . ندالسّ  عّرف .5

 . املّت  عّرف .6

 :وحفظها التالية األحاديث حتليل – خمتارة أحاديث

 ".مخس على االسالم بين"

ُهَما، اَللُّ  َرِضي ُعَمرَ  ْبنِ  هللاِ  عبد َعنِ    َأنْ  َشَهاَدةِ  ََخْس   َعَلى اإِلْسالمُ  ِنَ بُ : "ملسو هيلع هللا ىلص اَللِّ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  َعن ْ

، الزَّكاِة، َوِإيَتاءِ  الّصالِة، َوِإقَامِ  اَللِّ، َرُسولُ  ُُمَّمًدا َوَأنّ  اَلّلُ، ِإال إَِلهَ  ال  ".َرَمَضانَ  َوَصْومِ  َواْلَْجِّ

 نوًعا بنّي  مث اإلسالم، أركان من اْلساسي الركن اشرح: أعاله الشريف اْلديث على اعتماًدا . أ

 .البدنية العبادات من اخر ونوًعا املالية، العبادات من واحًدا

 . وّضح رأيك؟ حسب اْلنة يدخل حّت اْلركان ّبذه املسلم يقوم أن يكفي هل  . ب

 " الزور قول" 

 به َواْلَعَملَ  الزورِ  قَ ْولَ  عْ يد  ملْ  َمنْ : َوَسلمَ  َعليهِ  اَللُّ  َصّلى هللاِ  رُسولُ  قَالَ : قَال عنه، هللا رضي ُهَريْ رَةِ  أِب  َعنْ 

 . َوَشرَابَهُ  َطَعاَمهُ  يدعَ  أنْ  ِف  َحاَجة   هلل فَلْيسَ 



 .   وّضح ؟"بِهِ  َواْلَعَملَ  الزُّورِ  قَ ْولَ  َيدَعْ  ملْ  َمنْ " ابلعبارة املقصود ما . أ

 .  وّضح الشريف؟ اْلديث هذا حيثُّ  ماذا على . ب

 ".كلمات اعلمك اين غالم اي" 

 يوما، وسلم عليه هللا صلى النيب خلف كنت: قال عنهما هللا رضي عباس بن هللا بدع العباس أب عن 

 فاسَأل سأَلت إذا َتاهك، َتده هللا احفظ حيفظك، هللا احفظ: كلمات أُعلمك إين غالم، اي: فقال

 إال ينفعوك مل بشيء، ينفع وك َأن على اجتمعت لو اْلُمة أن واعلم ابهلل، فاستعن استعنت وإذا هللا،

 عليك، هللا كتبه قد بشيء إال يضروك مل بشيء، يضروك أن على اجتمعوا وإن لك، هللا كتبه قد بشيء

 ) صحيح حسن حديث: وقال الرتمذي رواه (الصحف وجفت اْلقالم رفعت

 اْلديث؟ هذا فوائد هي ما. أ

 .منها ثننيا أذكر. الدين أمور أهم من عظيمة وقواعد وصااي اْلديث هذا يتضمن. ب

 ".ابلنيات االعمال أمنا" 

 هللا إىل فهجرته ورسوله هللا إىل هجرته كانت فمن ، نوى ما إمرئ لكل وإمنا ، ابلنيات اْلعمال إمنا " 

 ".إليه هاجر ما إىل فهجرته ينكحها امرأة أو يصيبها لدنيا هجرته كانت ومن ، ورسوله

 اْلديث؟ هذا اىل استند الذي الصحاب هو من. أ

 اْلديث؟ ّبذا املرأة خصت ملاذا. ب

 .حيثياته مع اْلديث هذا اشرح. ج

 

 



 "النصيحة الدين"

 ؟ ِلَمنْ :  قُ ْلَنا.  الّنِصيَحةُ  الدِّينُ :  قَالَ  َوَسّلمَ  َعَلْيهِ  اَللُّ  َصّلى الّنيبّ  َأنّ :  عنه هللا رضي الّدارِيِّ  ََتِيم   َعنْ 

 ". َوَعاّمِتِهمْ  ، اْلُمْسِلِمنيَ  َوْلَئِّمةِ  ، َوِلَرُسولِهِ  ، َوِلِكَتابِهِ  ، َللِّ :  قَالَ 

 .اْلديث راوي عن ابختصار اكتب. أ

 عليه هللا صلى ولرسوله هلل النصيحة تكون كيف بني مث ،وضح ؟" النصيحة الدين"  معىن ما. ب

 ؟وسلم

 "وليا   يل عادى من" 

 يل عادى من( قال هللا إن : - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول قال:  قال عنه هللا رضي هريرة أب عن 

 عبدي يزال وما ، عليه افرتضت مما إيل أحب بشيء عبدي إيل تقرب وما ، ابْلرب آذنته فقد وليا

 ويده ، به يبصر الذي وبصره ، به يسمع الذي مسعه كنت أحببته فإذا ، أحبه حّت ابلنوافل إيل يتقرب

 . البخاري رواه  ) ْلعيذنه استعاذين ولئن ، ْلعطينه ألنس وإن ، ّبا ميشي اليت ورجله ، ّبا يبطش اليت

 .اْلديث هذا فوائد من اثنني أكتب -

 

 

 

 

 



 :االسالمي الفقه - الرابع الفصل

 :الوضوء

  الوضوء؟ وفروض الوضوء سنن بني الفرق ما. أ 

  الوضوء؟ نواقض هي ما. ب

 . الوضوء تنقض اليت النوم أقسام بنّي . ج

 وء؟الوض نواقض هي ما . د

 .التيمم عرف. ه

 :الصالة

 .العبادات بني ومنزلتها الصالة انواع على التعرف

 . الدين هدم تركها ومن ،الدين أقام أقامها من الدين عماد الصالة

 .وضح ،الصالة وجوب شروط هي ما. 1

 .الصالة صحة شروط اشرح. 2

 الصالة؟ أركان هي ما. 1

  الصالة؟ مبطالت هي ما. 4

 . جحودا تركها وإذا إمهاال تركها إذا. الصالة ركت حكم بنّي .  5

 . الضحى صالة. 3



 .الرتاويح صالة. 7

 [.101 اآلية النساء سورة]       {َمْوقُوتً  ِكَتاابً  اْلُمْؤِمِننيَ  َعَلى َكاَنتْ  الّصالةَ  ِإنّ } تعاىل قال. 8

 .وربه العبد بني وصلة الدين، عماد ةالصال كون مبينا وضح ؟{َمْوُقوتً  ِكَتاابً } تعاىل قوله معىن ما. أ 

 .الصالة[ أركان] فروض بني.  ب

 الصوم

 الصيام؟ وجوب شروط هي ما .1

 الصيام؟ صحة شروط هي ما  .2

 الصوم؟ أركان هي ما  .1

 الصوم؟ ف النية معىن ما .4

 

 

 

 

 

 

 



 :النبوية السرية - اخلامس الفصل

 الّنبّ  وفاة من الّصحابة وموقف النبويّة السرية

 النبويّة؟ ابلسرية نعن ماذا . أ

 .النبويّة السرية من مصادر ثالثة عّدد . ب

 سرًا؟ ابلدعوة( ص) النيب يبدأ أن اْلكمة ما . ت

 .حراء غار ف بكر وأب( ص) للرسول حدث ماذا حتدث . ث

 ؟(ص) النيب وفاة من أتكده عند الّصديق بكر أبو قاهلا اليت املشهورة املقولة هي ما . ج

 :وغزوات أحداث

 :االتية االحداث حتليل -

 .النجاشي أمام جعفر خطبة الشعب، حصار الكعبة، بناء ف وسلم عليه هللا صلى النيب اشرتاك 

 .الكعبة بناء ف) وسّلم عليه هللا صّلى (النيبّ  اشرتاك -1

  وملاذا؟ الكعبة؟ تشييد إلعادة حاجة قريش وجدت مّت . أ

 وسّلم عليه هللا صّلى (الرسول مسامهة هي وما الكعبة؟ بناء أثناء جنمت اليت املشكلة هي ما . ب

 .لذلك واحدة عربة اذكر مثّ  وّضح املشكلة؟ هذه حلّ  ف)

 .{للعاملني وهدى مباركا ببكة للذي للناس وضع بيت أول إن} تعاىل قال -2

 عليه هللا صلى الرسول اشرتاك لقصة إجابتك ف تطرق ،العصور عرب وترميمها الكعبة بناء مراحل تتبع

 .االشرتاك هذا أمهية موضحا بنائها إعادة ف وسلم



 (:وهتذيب أخالق) النفس تزكية - السادس الفصل

 الّسبع املوبقات

 ابهلل، الشرك: "قال هللا؟ رسول اي هن وما: قلنا". املوبقات السبع اجتنبوا:"قال أنه ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن 

 وقذف الزحف، يوم والتويل اليتيم، مال وأكل الراب، وأكل ابْلق، إال هللا حرم اليت النفس وقتل والسحر،

 ". الغافالت احملصنات

 ابملوبقات؟ نعن ماذا. أ

 اشرحها؟ السبع الكبائر هي ما. ب

 اجلار حق

 .جاره على اْلار حق فهم

 اْلصحاب خري:"وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال - عنهما هللا رضي - عمرو بن هللا عبد عن

 "ْلاره خريهم هللا عند اْلريان وخري احبه،لص خريهم هللا عند

 ؟للجار االحسان على املرتتبة االثر هي ما -

 الّتسامح

  ابلتسامح؟ نعن ماذا. أ

   واالخرة؟ ابلدنيا الفرد على التسامح مثرات ما. ب

   املسلمني؟ غري مع اإلسالم اليها أرشد اليت التسامح بعض أذكر. ج



 االجتماعي – االسري الرتابط

 .االجتماعي واالنتماء االسري الرتابط على اْلفاظ ف االرحام وصلة الوالدين بر اثر استنتاج -

 أو أحدمها الكرب عندك يبلغن إما إحسان وابلوالدين إايه إال تعبدوا أال ربك وقضى} :  تعاىل قال -2

 رب وقل الرْحة من الذل حجنا  هلما واخفض*  كرميا قوال هلما وقل تنهرمها وال أف هلما تقل فال كالمها

 [ . 22-22 اْلية اإلسراء سورة] {  صغريا ربياين كما ارْحهما

 . أعاله الكرميتان اآليتان تضمنتها اليت الوصااي بنّي  - أ

 شريف نبوي حبديث مستشهدا ؟وضح وفاهتما بعد والديه يرب أن اإلنسان ستطيعي كيف - ب


