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السؤال األول  /اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يأتي :
1ـ زيارة البيت الحرام في أي وقت ألداء مناسك مخصوصة هو تعريف : ........
ج -االعتكاف
ب -العمرة
أ -الحج
2ـ قصد مكة المكرمة في وقت معين ألداء مناسك مخصوصة هو تعريف : ........
ج -االعتكاف
ب -العمرة
أ -الحج
 -3من شروط من تصح نيابته في الحج  ،أن يكون : ........
ج -قد حج الفريضة عن نفسه
ب -كبير في السن
أ -ذكر
4ـ حج الرسول : ......... 
ج ـ  5حجات
ب –  3حجات
أ ـ حجة واحدة
5ـ من محارم المرأة : .........
ج -ابن الخال
ب -ابن العم
أ -األخ
6ـ شروط وجوب الحج والعمرة أربعة وتزيد المرأة بشرط خامس هو : ............
ج -المحرم
ب -العقل
أ -البلوغ
7ـ تعريف  .........هو نية الدخول في نسك الحج أو العمرة .
ج -الهدي
ب -المحظور
أ -اإلحرام
8ـ حكم تجاوز الميقات من غير إحرام :
ج -مستحب
ب -اليجوز
أ -يجوز
9ـ الميقات المكاني ألهل اليمن : ...........
ج -يلملم
ب -الجحفة
أ -قرن المنازل
 -10الميقات المكاني ألهل نجد : .........
ج -ذوالحليفة
ب -الجحفة
أ -قرن المنازل
11ـ ميقات العمرة الزمني :
ج -جميع السنة
ب -رجب
أ -شعبان
12ـ أشهر الحج ثالثة منها :
ج -شوال
ب -صفر
أ -محرم
13ـ عللي  :التمتع أفضل األنساك الثالثة : ........ ،
ج -ألن أعمال الحج فيه أكثر
ب -ألنه فعل النبي 
أ -ألن النبي  أمر به أصحابه
رضي هللا عنهم
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14ـ من أنواع النسك  .......وصفته  :أن يحرم بالحج والعمرة معًا في أشهر الحج .
ج -اإلفراد
ب -القران
أ -التمتع
 -15من أنواع النسك  .......وصفته  :أن يحرم بالحج وحده في أشهر الحج .
ج -اإلفراد
ب -القران
أ -التمتع
16ـ حكم التلبية للحاج والمعتمر : .........
ج -جائزة
ب -سنة
أ -واجبة
 -17يقطع المعتمر التلبية : ..............
ج -بعد السعي
ب -بعد الطواف
أ -قبل الطواف
18ـ يقطع الحاج التلبية : ......
ج -إذا انتهى الحاج من أعمال
ب -إذا بدأفي رمي جمرة العقبة
أ -بعد الطواف
الحج
يوم العيد
19ـ من مستحبات اإلحرام : .........
ب -تطيب الرجل في مالبسه فقط ج -تطيب الرجل في بدنه ومالبسه
أ -تطيب الرجل في بدنه فقط
ً
مستقبال القبلة :
20ـ من مستحبات اإلحرام  ،أن يحرم حال كونه ........
سا
ب -قائ ًما
أ -راكبًا
ج -جال ً

السؤال الثاني  - :عللي لما يأتي :
 1ـ يستحب للمحرم أن يشترط عند اإلحرام للحج أو العمرة .
خشية حدوث مايعيقه عن إتمام نسكه من مرض أو غيره .
 -2التمتع أفضل األنساك الثالثة.
ألن الرسول  أمر به أصحابه
السؤال الثالث - :ضعي المصطلح المناسب أمام التعريفات اآلتية :
المصطلح

التعريف

اإلحرام

نية الدخول في النسك ( نسك الحج أو العمرة )

الحج

قصد مكة المكرمة في وقت معين ألداء مناسك مخصوصة

العمرة

زيارة البيت الحرام في أي وقت ألداء مناسك مخصوصة

الميقات الزماني

الزمان الذي يحرم فيه المسلم بالحج أو العمرة
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السؤال الرابع  :ـ بيني حكم كل فعل من األفعال اآلتية :
الحكم

األفعال
1ـ وجود محرم للمرأة المحرمة بالحج أو العمرة

واجب

قادرا بماله ولكن يمنعه ضعف بدنه عن
2ـ النيابة في الحج والعمرة لمن كان ً
أدائهما

واجبة

 -3االغتسال قبل اإلحرام

مستحب

 -4تجاوز الميقات من غير إحرام لمن أراد الحج والعمرة

اليجوز

-5التلبية للحاج والمعتمر

سنة

السؤال الخامس  :ـ أكملي األدلة اآلتية :
1ـ وجود ال َمحرم شرط لوجوب الحج والعمرة على المرأة .
بامرأة َوال تسافرن امرأة إِال َو َمعَها محرم ) .
قال  ( : ال َي ْخلُ َو َّن َر ُج ٍل َ
2ـ يستحب للمحرم بالحج أو العمرة أن يشترط خشية حدوث مايعيقه عن إتمام نسكه
بقول  ( :اللهم محلي حيث حبستني )
السؤال السادس :ـ عددي المواقيت المكانية للحج والعمرة  .ومن يُحرم منها :
المواقيت

من يُحرم منها

 -1ذو الحليفة ( أبيار علي )

أهل المدينة المنورة

 -2قرن المنازل ( السيل
الكبير)

أهل نجد والطائف ومن جاء على طريقهم من أهل
الخليج العربي

 -3الجحفة

أهل تبوك وينبع و(أهل الشام ومصرالقادمين بالسيارة )

 -4يلملم

أهل اليمن وجنوب المملكة
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السؤال السابع - :عددي اثنين فقط مما يأتي:
 -1شروط وجوب الحج والعمرة .
اإلسالم  /البلوغ  /العقل  /االستطاعة  /المحرم للمرأة
 -2شروط من تصح نيابته في الحج .
ً
عاقال بالغًا .
ـ أن يكون مسل ًما
ـ أن يكون قد جح الفريضة عن نفسه .
 -3أشهر الحج .
شوال  /ذو القعدة  /عشر من ذي الحجة .
4ـ مستحبات اإلحرام
االغتسال قبل اإلحرام  /تطيب الرجل في بدنه الفي مالبس إحرامه /
إحرام الرجل في إزار ورداء أبيضين  /اإلحرام بعد صالة وكونها فريضة أولى /
ً
مستقبال القبلة .
أن يحرم حال كونه راكبًا

السؤال الثامن  :قارني بين األنساك الثالثة كماهو مطلوب :
المطلوب
صفته

لفظ النسك
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التمتع

القران

(يحرم مرتين)أن يحرم بالعمرة يحرم بالحج والعمرة م ًعا
في أشهر الحج
في أشهر الحج ثم ينتهي منها
ويتحلل من إحرامه ثم يحرم
بالحج في العام نفسه
لبيك عمرة ثم عند اإلحرام
بالحج يوم التروية يقول  :لبيك
ح ًجا

لبيك عمرة وحجًّا

اإلفراد
يحرم بالحج وحده
في أشهر الحج

لبيك حجًّا

مراجعة مادة التفسير  /كتاب الفصل الثاني ( من ص  74إلى ص ) 94
السؤال األول  /اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يأتي :
1ـ مرادف كلمة الودْق هي : ........
ج -الرعد
ب – السحاب
أ -المطر
س ِبي َحهُ ) : ..........
2ـ التفسير الصحيح لقوله تعالى ُ ... ( :ك ٌّل قَ ْد َ
ع ِل َم ص ََالتَهُ َوتَ ْ
ج -كل مخلوق قد أرشده هللا كيف
ب – كل المخلوقات تعبد هللا
أ -هللا يعلم غيب السموات
يصلي ويسبح له
واألرض
3ـ من األوقات التي يتأكد فيها االستئذان : ........
ج -بعد الفجر
ب – القيلولة
أ -قبل العشاء
نذيرا : .......
 -4أنزل هللا تعالى القرآن ليكون ً
ج -لألنس والجن
ب  -للجن فقط
أ -لألنس فقط
5ـ التفسير الصحيح لقوله تعالى َ ( :وقَا َل الَّ ِذينَ َكفَ ُروا ِإ ْن َهذَا ِإالَّ ِإ ْفكٌ ْ
افتَ َراهُ ) أي قال الذين كفروا إن هذا
القرآن : ......
ج ـ أحاديث األولين المسطرة في كتبهم
أ ـ كذب وبهتان اختلقه محمد  ب – منزل من عند هللا
األو ِلينَ ا ْكتَتَبَهَا) أي  ......استنسخها محمد : 
س ِ
الوا أَ َ
ير َّ
6ـ التفسير الصحيح لقوله تعالى  ( :وقَ ُ
اط ُ
ج ـ مابقي من التوراة
أ ـ أحاديث األولين المسطرة في ب  -كالم الهكان والعرافين
كتبهم
ْ
َ
َ
الذك ِْر بَ ْع َد إِذجَآ َءنِي ) أي : ........
7ـ التفسيرالصحيح لقوله تعالى  ( :لَّق ْد أضلَّنِي ع َِن ِ
ب ـ أبعدني وصدني عن القرآن ج -علمني أحكام القرآن
أ -أعانني على فهم القرأن
اركَ الَّذِي نَ َّز َل الفُ ْرقَان ) أي عظمت بركات هللا وكملت أوصافه الذي نزل
8ـ تفسير قوله تعالى  ( :تَبَ َ
القرآن : ........
ج -لنتدبر آياته
ب  -لنتعبد هللا بقراءته
أ -الفارق بين الحق والباطل
9ـ أجل أوصاف محمد  المذكورة في سورة الفرقان أنه : ..........
ج -عبدهللا
ب  -رسول
أ -نبي
10ـ من أعظم الظلم ادعاء الكفار أن القرآن : ........
ج -مخلوق
ب  -كذب
أ -منزل
 -11مصاحبة صديق السوء  ،تورث : .......
ج -الندامة يوم القيامة
ب – راحة البال
أ -الفوز بالجنة
12ـ نزل القرآن على النبي محمد  مفرقًا في  .......عا ًما :
ج ـ 27
ب 25 -
أ ـ 23
13ـ أخطر أنواع هجر القرآن هي : .......
ج -ترك سماعه وتدبره
ب  -ترك تالوته
أ -ترك اإليمان والعمل به
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السؤال الثاني  - :عللي لما يأتي :
 -1تسمية سورة النور بهذا األسم .
لكثرة ذكر النور فيها  ،وقد وردت فيها أحكا ًما تكفل للمسلمين حياة الطهر والعفاف وتحمي
أعراضهم وأسرارهم وعوراتهم من االنكشاف .
 -2تسمية األوقات المحددة لالستئذان بالعورات الثالث .
ألنهم يتخففون فيها من ثيابهم التي تستر عوراتهم .
 -3تسمية سورة الفرقان بهذا األسم .
ً
لورود هذا االسم في أول آية من السورة  ،وتعظي ًما ألمر القرآن الذي نزل فارقا بين الحالل
والحرام والهدى والضالل  ،والرد على المشركين الذين كذبوا به واعترضوا عليه .
 -4اختالف المعاندين في الحكم على القرآن .
دليل على كذب دعواهم .
 5ـ الظالم يعض على يديه يوم القيامة .
ند ًما وحسرة ً على مصاحبة أهل الباطل وترك اتباع هدي الرسول . 
 -6الحكمة من نزول القرآن الكريم مفرقًا .
لتثبيت قلب الرسول . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال الثالث  - :عددي اثنين فقط مما يأتي:
 -1األوقات التي يتأكد فيها االستئذان .
ثالثة أوقات هي ـ قبل الفجر ـ القيلولة

ـ بعد العشاء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال الرابع  - :املئي الفراغات اآلتية بما يناسبها فيما يأتي :
 1ـ مراحل تكوين المطر وإنزاله كما بينها هللا تعالى في سورة النور هي
تسوق الرياح السحاب ثم يجتمع السحاب ثم يتراكم السحاب ثم ينزل المطر .
 2ـ أعظم الظلم وأشد االفتراء الشرك باهلل .
 3ـ أجل أوصاف محمد  المذكورة في سورة الفرقان أنه عبدهللا .
 4ـ مصاحبة صديق السوء الذي يصد عن اإليمان واتباع الحق تورث الندامة يوم القيامة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ض َّ
علَى َي َد ْي ِه )
السؤال الخامس  - :ماسبب نزول قوله تعالى َ ( :و َي ْو َم َي َع ُّ
الظا ِل ُم َ
ي بن خلف
الشخصيات الرسول  وعقبة بن أبي معيط و أ ُ َب ُّ
المكان

مكة المكرمة

الزمان

عهد الرسول

المشكلة

كان عقبة بن أبي معيط يكثر مجالسة النبي  فدعاه إلى ضيافته فأبى أن يأكل
من طعامه حتى ينطق الشهادتين ففعل وكان أبي بن خلف صديقه فعاتبه وقال
صبأت فقال ال ولكن آلى أن اليأكل من طعامي وهو في بيتي فاستحيت منه
فشهدت له فقال الأرضى منك إال أن تأتيه فتطأ قفاه وتبصق في وجهه فوجده
ساجدًا في دار الندوة ففعل ذلك

الحل

ض ال َّظا ِل ُم َعلَى يَ َد ْي ِه )
نزول قوله تعالى َ ( :ويَ ْو َم يَ َع ُّ

مـالحـظـة  /الكلمة ومعناها والفوائد لمادة التفسير من الكتاب
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مراجعة مادة التوحيد  /كتاب الفصل الثاني ( من ص  16إلى ص ) 27
السؤال األول  /اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يأتي :
1ـ القراءة على المريض لرفع الضر عنه  ،هو تعريف : .....
ج -التداوي
ب  -التمائم
الرقى
أُّ -
2ـ  ..........هي ماكان بالقرآن الكريم وما أُثر عن النبي  من األذكار وباألدعية المشروعة :
ج -الرقية الشركية
ب – الرقية المحرمة
أ -الرقية الشرعية
3ـ الكتابة بالزعفران أو نحوه في صحن أو ورقة نظيفة  ،ثم يُغسل  ،ثم يشربه المريض أو يغسل به
موضع األلم  ،أو يغتسل به  ،يسمى : ........
ج -المحو
ب  -الرقية
أ -العوذة
 -4أجمع العلماء على جواز الرقى بثالثة شروط  ،منها : .......
ج -أن تكون بأي لغة
ب  -أن تكون بلغة أهل الكتاب
أ -أن تكون باللسان العربي
5ـ من المفاهيم الخاطئة عن الرقية : ........
ب  -أن يقرأ الراقي وينفث على ج ـ عدم اليقين في االستشفاء
أ ـ أن تكون بالقرآن واألدعية
بالقرآن الكريم
موضع األلم في المريض
الصحيحة
6ـ حكم من اعتقد أن التمائم تجلب النفع أو تدفع الضر بذاتها : .......
ج -شرك أكبر
ب  -شرك أصغر
أ -جائز
7ـ حكم تعليق التمائم من القرآن : .........
ج -واجب
ب  -اليجوز
أ -جائز
السؤال الثاني :عددي اثنين فقط مما يأتي .
أ ـ صور من التمائم .
ــ وضع صورة العين الزرقاء في كف أو في خرزة أو غيرهما مرتبطة بسلسلة وتعليقها
على الصدر أو السيارة يعتقدون أنها تدفع العين
ــ خيط يربط في اليد أو العضد بقصد الحفظ من العين والشياطين
ب ـ مايشرع فعله لرفع البالء أو دفعه .
1ـ األسباب المشروعة من األدعية واألذكار
2ـ الجائز كاألدوية المباحة بأنواعها

جـ  -شروط الرقية الشرعية .
1ـ أن تكون بكالم هللا تعالى وكالم رسوله  أو باألدعية الواضحة المشتملة على دعاء
هللا تعالى بأسمائه وصفاته.
2ـ أن تكون باللسان العربي ومايعرف معناه .
3ـ أن يُعتقد أن الرقية التؤثر بذاتها بل بتقدير هللا تعالى.
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السؤال الثالث - :ضعي المصطلح المناسب أمام التعريفات اآلتية :
التعريف

المصطلح
الرقى

جمع رقية  ،وهي  :القراءة على المريض لرفع الضر عنه

التمائم

جمع تميمة وهي خرزات أو عظام أو كتابات أو سيور أو خيوط أو خرق أو غيرها
تعلق في العنق أو في العضد أو على البيوت أو السيارات لغرض دفع البالء أو رفعه
بعد وقوعه

الرقية الشرعية

هي ماكان بالقرآن الكريم وما أثر عن النبي  من األذكار وباألدعية المشروعة

السؤال الرابع  :اكتبي الدليل المناسب لكل مما يأتي :
1ـ حكم الرقية الشركية .
الرقى و التمائم والتولة شرك )
قال الرسول  ( : إن ُّ
2ـ وجوب التوكل على هللا .
قال تعالى  ( :ومن يتوكل على هللا فهو حسبه )
3ـ أمثلة على التعاويذ الشرعية .
أن الرسول  كان يعوذ الحسن والحسين يقول  ( :أعيذكما بكلمات هللا التامة من كل شيطان
وهامة ومن كل عين المة )

السؤال الخامس  :اكتبي الحكم المناسب أمام المسائل اآلتية :
المسألة

الحكم

1ـ تعليق التمائم التي فيها استعانة بالشياطين أو استعانة بالمالئكة

شرك أكبر

2ـ تعليق التمائم من القرآن الكريم

اليجوز

3ـ من اعتقد أن التمائم تدفع البالء أو ترفعه بذاتها

شرك أكبر

4ـ من اعتقد أن التمائم سبب في دفع البالء أو رفعه

شرك أصغر
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السؤال السادس  :عللي لما يأتي :
1ـ سميت التمائم بذلك .
ألن العرب كانوا يعتقدون أنها تمام الدواء والشفاء .
2ـ تعليق التمائم التي فيها استعانة بالشياطين شرك أكبر .
لما فيه من االستعانة بغير هللا ودعائه واالستغاثة به
3ـ اليجوز تعليق التمائم من القرآن الكريم .
1ـ عموم النهي عن التمائم ولم يستثني الرسول  منها شيئًا
ً
جائزا لفعله أو أمر به
2ـ أنه  قد كان ير ِقي ويُرقَى وأمر بالرقية فلو كان تعليق تمائم القرأن
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السؤال األول  /وفقي بين الصحابي وصفاته فيما يأتي :
الصحابي رضي هللا
عنه

مما يتصف به

عبدهللا بن عمرو

كان غزير العلم حمل عن النبي  عل ًما ج ًما

عائشة بنت أبي بكر

تزوجها الرسول  بعد الهجرة تميزت بالعلم والذكاء وقوة الحفظ
كانت من أفقه النساء وأعلم الناس وهي أكثر الصحابيات رواية للحديث

عبدهللا بن عباس

دعا له النبي  بالحكمة مرتين  ،قال  ( : اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين )

السؤال الثاني  /اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يأتي :
1ـ الذي يتبع أمر هللا بوضع كل شيء في موضعه من غير زيادة وال نقص  ،يسمى : .......
ج  -الشجاع
ب -العادل
أ -الصادق
2ـ العدل واجب على كل مسلم وخاصةً : ..........
ج  -كل من تولى مسؤولية
ب  -األب
أ ـ الحاكم
 -3مرادف كلمة منابر هي : ..........
ب – منصة يصعد عليها الخطيب ج  -القمم العالية
أ ـ الجبال المرتفعة
4ـ معنى  .........هو لين الجانب بالقول والفعل واألخذ باألسهل واأليسر وهو ضد العنف :
ب ـ العفو
أ ـ الرفق
5ـ الصحابية التي تميزت بالعلم والذكاء وقوة الحفظ هي : .........

ج ـ الرحمة
ج ـ أسماء بنت عميس

ب ـ عائشة بنت أبي بكر
أـ خديجة بنت خويلد
6ـ من النتائج السلبية للعنف في التعامل : ......
ج -القطيعة والخصام بين الناس
ب -تسود المحبة بين الناس
أــ ينتشر العدل
7ـ الخصلتان التي أعجبت الرسول  في أشج عبد القيس هما : .......
ج -القوة مع الغضب
ب -الحلم واألناة
أ -السرعة واالستعجال
8ـ من حكمة الصحابي حكيم بن حزام أنه دخل دار الحكمة وعمره : .........
ج ـ  16سنة
ب ـ  15سنة
أ ـ  14سنة
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السؤال الثالث  /عددي اثنين لك ٍل مما يأتي :
 -1فوائد االتصاف ب ُخلُق الرفق .
محبة هللا تعالى  /تحقيق االقتداء بالنبي  / تيسير األمور .
2ـ النتائج السلبية للعنف .
بغض هللا وبغض الناس  /القطيعة والخصام بين الناس /
الندم والحسرة في الدنيا واآلخرة .
3ـ ثمار ضبط النفس .
محبة هللا  /محبة الناس .
4ـ آداب المزاح .
أن تكون صادقًا في مزاحك فال تكذب من أجل إضحاك الناس
 /تجنب السخرية واالستهزاء باآلخرين .
السؤال الرابع  /مثلي لك ٍل مما يأتي :
االعتدال في األكل والشرب

عدم صنع طعام يزيد عن الحاجة

االعتدال في اللباس والزينة

االبتعاد عن التكبر والخيالء

االعتدال في العبادة

االعتدال في الصدقة بإبقاء مايكفي األهل واألوالد

االستعجال المذموم

تصديق األخبار دون تثبت  /االستجابة لداعي الغضب
دون نظر وتعقل

مـالحـظـة  /األحاديث التي تُحفظ
حديثين فقط  1 :ـ كتاب الفصل األول ص  210رقم 14
 2ـ كتاب الفصل الثاني ص 148
ـ الكلمة ومعناها والفوائد لمادة الحديث يرجع فيها للكتاب
ـ مفاتيح الفوائد التي تساعدك على كتابة فائدة صحيحة
وجوب ـ الحث على ـ فضل ـ بيان ـ تحريم ـ التحذير من
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