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 (1)  2 التربية اإلسالميةأسئلة  
 

 

 تعرف السور المـكيه هي:  1

 ما نزل من القرآن بمكة ولو بعد الهجرة )أ(

 ما نزل من القرآن بعد هجرة الرسول صلى هللا عليه وسلم )ب(

 ما وقع خطابا ألهل مكة  )ج( 

 الرسول صلى هللا عليه وسلم ما نزل من القرآن قبل هجرة  )د(

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

2 

يس القرآن قام محمد باالستماع لتالوات الطالب ثم دون   قبل البدء بتدر

أخطاءهم وصنفها، ثم بدأ الدرس بعد ذلك منطلقا من أخطاء الطالب، تسمى 

 هذه االستراتيجية بـ:

يس التقويمي )ب( التقويم المتمايز )أ(  التدر

يس التشخيصي  )د( تفريد التعليم  )ج(   التدر

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 تفسير المحيط البن حّيان األندلسي سار فيه مؤلفه على طريقة التفسير:  3

 اإلجمالي  )ب( المقارن )أ(

 الموضوعي  )د( التحليلي  )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 كان أحد الذين أوكل إليهم جمع القرآن؟ 4

 عبد الرحمن بن أبي بكر )ب( هللا بن ام مكتومعبد  )أ(

يد بن ثابت  )د( عبد هللا بن مسعود )ج(   ز

  (د) اإلجابة الصحيحة 
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5 

قال البخاري في صحيحة: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أخبرنا شعيب عن  

الزهري عن عروة ابن الزبير أن عائشة رضي هللا عنها قالت: قال رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم )ما من مصيبة تصيب المسلم إال كفر هللا بها عنه إال الشوكة  

 يشاكها( يكون السابق مرسال إذا سقط من إسناده:

 عائشة رضي هللا عنها )ب( عروة بين الزبير  )أ(

 أبو اليمان )د( الزهري )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 اشتراها منه بثمن أقل، يسمى بيع:باع رجل لرجل آخر سلعة بثمن مؤجل ثم  6

 الصرف )ب( التورق )أ(

 التقسيط )د( العينة  )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

7 
قال تعالى: )يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل  

 لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا أتقاكم( تدل على:

 التوازن )ب( الشمولية )أ(

 العالمية والعمومية  )د( الربانية )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

8 
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )فإنما أهلك من كان قبلكم .........  

 مسائلهم و.......... على أنبيائهم(؟ 

 اختالفهم -كثرة   )ب( اتفاقهم  -قلة  )أ(

 اتفاقهم -كثرة   )د( اختالفهم   -قلة  )ج( 

  (ب) الصحيحة اإلجابة 
 

 في أي عام ُشِرعت األضحية؟ 9

 السنة األولى من الهجرة )ب( السنة الثانية من البعثة )أ(

 السنة الثالثة من الهجرة )د( السنة الثانية من الهجرة )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 



 علو اإلسناد يراد به: 10

 قلة عدد رجال اإلسناد بالنسبة إلسناد آخر )أ(

 أن يكون الرواة من أهل العدالة والضبط )ب(

 كثرة عدد رجال اإلسناد بالنسبة إلسناد آخر  )ج( 

 ورود الحديث من أكثر من طريق )د(

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 إذا كان الحديثان متعارضان في الظاهر، فما التعامل األولي مع هذا التعارض؟  11

 بالنسخالقول  )ب( الترجيح بين الحديثين )أ(

 الجمع بين الحديثين )د( التوقف عن العمل بهما )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 ما الذي يبطل االعتكاف؟ 12

 االستحاضة )ب( الردة ثم الرجوع لإلسالم )أ(

 الوطء )د( الخروج لغير حاجة  )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

13 
الشجر شجرة ال يسقط ورقها قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )إن من 

 وإنها مثل المسلم( يوجه الحديث إلى مهارة من مهارات التفكير وهي: 

 حل المشكالت  )ب( المالحظة )أ(

 جمع المعلومات  )د( الوصف  )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

14 
قول عائشة رضي هللا عنها: )كان النبي صلى هللا عليه وسلم يعجبه التيمن في 

 وترجله وطهوره وفي شأنه كله( يعد من المرفوع: تنعله 

 الفعلي )ب( القولي )أ(

 التقريري  )د( الحكمي  )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 



 

15 
ربط النفس باالمتناع عن شيء أو االقدام عليه بمعنى معظم عند الحالف  

 حقيقة أو اعتقاد؟ 

 القصص )ب( المناسبة  )أ(

 القسم )د( األمثال  )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
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   (2)  2التربية اإلسالمية أسئلة  
 

 

 األصل في حكم األطعمة: 16

 اإلباحة إال ما جاء النص بتحريمه )أ(

 حسب العرف والعادة مالم يخالف النص )ب(

 التفريق بين طعام البحر وطعام البر  )ج( 

 التحريم إال ما جاء النص بإباحته  )د(

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معل وال شاذ هو الحديث؟  17

 الضعيف )ب( الصحيح )أ(

 المرسل )د( الموضوع  )ج( 

  )( اإلجابة الصحيحة 
 

18 
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )أزهد في ..... يحبك هللا وأزهد فيما ......  

 يحبك الناس(؟ 

 عند هللا  -اآلخرة  )ب( عند الناس  -الدنيا  )أ(

 عند الناس  -اآلخرة  )د( عند هللا  -الدنيا  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 

 

 التفسير التي يعتمد عليها المفسر هي: أصح طرق  19

 تفسير القرآن بأقوال الصحابة )ب( تفسير القرآن بالسنة  )أ(

 تفسير القرآن بالقرآن )د( تفسير القرآن بأقوال التابعين )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
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20 
)ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو  

 هذا تعريف لـ: وضع( 

 الحكم الشرعي  )ب( الحكم الوضعي )أ(

 الحكم التكليفي  )د( أصول الفقه  )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 رجل نسي غسل يده اليسرى وتذكر بعد االنتهاء من الوضوء فماذا عليه؟  21

 يعيد الوضوء  )ب( يغسل اليسرى وما بعدها )أ(

 يغسل اليسرى )د( بعدها يغسل اليمنى ثم اليسرى وما  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

22 

قرأ أحمد سورة اإلخالص ولم يستعذ وقرأ فارس جميع اآليات بنفس واحد  

وقرأ محمد بدون تطبيق أحكام التجويد وقرأ عبدهللا )ُكُفوا( بسكون الفاء، من 

 وقع في اللحن الجلي؟ 

 أحمد )ب( عبدهللا )أ(

 وعبدهللامحمد  )د( أحمد وفارس  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

23 
قطع رجل إصبع اإلبهام من يد رجل آخر خطأ، فما مقدار الدية إذا كانت دية  

يال؟ 300القتل الخطأ   الف ر

يال  30 )أ( يال 50 )ب( الف ر  الف ر

يال 100 )ج(  يال 150 )د( الف ر  الف ر

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

24 
النفي أو النهي أو الشرط دلت على .......... وإذا وقعت  إذا وقعت النكرة في سياق 

 في سياق األمر دلت على ........

 اإلطالق، العموم )ب( العموم، التقييد )أ(

 العموم، اإلطالق )د( العموم، التخصيص )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 



 الصفات التي ترتبط بحرف الطاء في قوله تعالى )واطمأنوا بها( هي:  25

 ة واالستعالء لالقلق )ب( ة واالستفاللالقلق )أ(

 ة واالنفتاح لالقلق )د( ة واالصماتلالقلق )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 علم بأصول وقواعد أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد؟ 26

 القواعد الفقهية  )ب( اصول الفقه  )أ(

 أصول التفسير  )د( مصطلح الحديث )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 شخص ألعن زوجته وأراد الرجوع لها:  27

 يراجعها قبل انقضاء العدة )ب( يتزوجها بعد طالقها )أ(

 ال يجوز الرجوع ألنهما تالعنا  )د( يتزوجها بعقد ومهر جديدين  )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 يستحيي أن يضرب مثاًل(:الوقف على كلمة )يستحيي( في قوله تعالى )إّن هللا ال  28

 وقف حسن )ب( وقف تام )أ(

 وقف قبيح  )د( وقف كافي  )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 يقال للحديث الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم؟  29

 رواه االثنان  )ب( رواه الجماعة  )أ(

 متفق عليه  )د( رواه الثالثة  )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 الكافر؟ما حكم قذف  30

 أربعين جلدة )ب( التعزير )أ(

 الحد )د( ثمانين جلدة )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 



 

   (3)  2 التربية اإلسالميةأسئلة  
 

 

 ( أقل نصاب بهيمة األنعام على الترتيب هو:5 -  30 – 40) 31

 اإلبل، الغنم، البقر )ب( الغنم، البقر، اإلبل )أ(

 البقر، الغنم، اإلبل )د( الغنم، اإلبل، البقر )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 الخطأ الذي يعرض على اللفظ فيخل بكمال صفاته هو: 32

 التنغيم )ب( صفات الحروف )أ(

 اللحن الخفي )د( اللحن الجلي )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 قال تعالى: )وعاشروهن بالمعروف( هذه اآلية دليل على قاعدة:  33

 ال ضرر وال ضرار  )ب( األمور بمقاصدها )أ(

 العادة محكمة  )د( المشقة تجلب التيسير  )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 

 

34 
يادة المال، وهذا غير صحيح   يرى محمد أن السرقة حالل؛ ألنها تحقق مصلحة ز

 المصلحة تعد:ألن هذه 

ية )أ(  حاجية  )ب( ضرور

 تحسينية  )د( ملغاة  )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 الواجب الذي يكون فيه المكلف مخير بين أمور محصورة، يطلق عليه:  35

 الواجب الموسع )ب( الواجب المضيق  )أ(

 الواجب غير المحدد )د( الواجب المبهم )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
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 رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معل وال شاذ هو الحديث؟ ما  36

 الضعيف )ب( الموضوع  )أ(

 المرسل )د( الصحيح )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 مؤلف كتاب )مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين( هو:  37

 أبو الحسن األشعري )ب( الشافعي  )أ(

 نبلحأحمد بن  )د( اسحاق بن راهويه )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 تعد كتب األطراف مصدرا مناسبا لـ: 38

 كلمة غريبة من الحديث  )ب( أول الحديث  )أ(

 راوي الحديث من الصحابة )د( موضوع الحديث  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 ما عدة المطلقة طالقا بائنا؟  39

 حيضة واحدة )ب( ال عدة عليها )أ(

 أربعة أشهر وعشرة أيام  )د( ثالثة قروء )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 محرم صاد حمامة فماذا عليه؟  40

 شاة )ب( فدية أذى  )أ(

 هدي )د( شاتين )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 الفرق بين االسم والصفة أن:  41

 الصفات مشتقة من األسماء )ب( كل صفة تتضمن اسم )أ(

 األسماء مصادر الصفات )د( يتضمن صفةكل اسم  )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 



 إي مما يلي ال يشترط فيه الحول لوجوب الزكاة؟  42

 عروض التجارة  )ب( نماء األصل )أ(

 أ و ب صحيحة  )د( الخارج من األرض  )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 انها مقلدة:اشترى محمد سلعة ماركة وبعد خروجه من المحل اكتشف  43

 خيار التدليس  )ب( خيار الشرط  )أ(

 خيار الغبن  )د( خيار المجلس  )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 تفسير معالم التنزيل للبغوي يعد من كتب التفسير؟  44

 العلمي  )ب( العقدي  )أ(

 اللغوي  )د( الفقهي )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 أفضل اللباس هو: 45

 األخضر  )ب( األسود  )أ(

 األبيض )د( المزعفر )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
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   (4)  2التربية اإلسالميةأسئلة  
 

 

 لبي رجل بالعمرة وأصابه مرض حال دون إكمال نسكه، فماذا عليه؟  46

 ال شيء عليه  )ب( هدي )أ(

 صيام ثالثة أيام  )د( فدية )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 يستلمها بعد شهر؟رجل بدل عشر دراهم بدينار على أن  47

 ربا الجاهلية  )ب( ربا الديون )أ(

 ربا النسيئة  )د( ربا الفضل  )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 من واجبات الحج؟  48

 السعي  )ب( الوقوف بعرفة  )أ(

 طواف اإلفاضة  )د( رمي الجمار )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 رجل نسي غسل يده بالضوء ثالثا:  49

 يكمل الغسل ثالثا  )ب( الوضوء يعيد  )أ(

 ال شيء عليه  )د( يغسلها ثالث مرات  )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 أسباب اإلرث:  50

 القرابة )ب( النسب والوالء والنكاح  )أ(

 النسب والوالء  )د( النسب والقرابة  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 

 الفهرس رابط اختبار الكتروني
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 من األبل فيها:  36 51

 جدعة )ب( حقة )أ(

 بنت مخاض  )د( لبونبنت  )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 من أركان الصالة؟  52

 التكبير للركوع )ب( التشهد األول )أ(

 الجلوس بين السجدتين  )د( استقبال القبلة  )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 من مؤلف كتاب علوم الحديث؟ 53

 ابن حجر )ب( ابن صالح )أ(

 الذهبي )د( ابن كثير  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 توفي رجل عن أم وابن ابن فما نصيب األم؟ 54

 السدس  )ب( ال ترث شيئا  )أ(

 الثلثان  )د( الثلث )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 نقل الدين من شخص إلى شخص آخر يسمى: 55

 الضمان  )ب( الكفالة  )أ(

 الحوالة )د( الرهن )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 

 

 

 

 



 

 

  (1)التربية اإلسالمية أسئلة  

 

 مما أجمع العلماء على تحريم أكله؟  1

 والضبع الميتة  )ب( الميتة والبغل  )أ(

 البغل والتمساح  )د( الميتة والتمساح  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

2 
 سئل الحسن البصري عن الصالة خلف المبتدع فقال:)صل وعليه بدعته(،

 نوع الحديث السابق؟ما  

 موقوف  )ب( مرفوع )أ(

 متواتر )د( مقطوع  )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 الحديث تروى فيها األحاديث حسب: المسند كتب ألفت في  3

 اإلسناد المتصل  )ب( من رواه من الصحابة )أ(

 المتواتر واآلحاد )د( الصحة والضعف )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 

 

 الشرك أول ما ظهر بسبب الغلو في:  4

 قوم لوط )ب( قوم عاد )أ(

 قوم شعيب )د( قوم نوح )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 مصادر تلقي العقيدة: 5

 القياس  )ب( العقل )أ(

 الفطرة )د( السنة  )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 

 الفهرس رابط اختبار الكتروني
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 أجمع العلماء على نجاسة: 6

 الخمر )ب( الكلب )أ(

 الجلد بعد دبغه  )د( الدم المسفوح  )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 تعريف لـ: )اللفظ المستغرق لجميع أفراده بال حصر( ما سبق هو  7

 المطلق )ب( العام )أ(

 المستغرق )د( المجمل  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 ؟ حاج جامع أهله قبل التحلل االول فماذا عليه  8

 صحيح هحج )ب( حجه صحيح وعليه بدنة )أ(

 )ج( 
يفسح حجه وعليه شاة ويقظيه  

 من العام المقبل 
 )د(

يفسد حجة وعليه بدنه ويقضيه من  

 المقبل العام 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 القراءة باطمئنان مع السرعة ومراعاة االحكام:  9

 الحدر )ب( الترتيل  )أ(

 التحقيق )د( التدوير )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 عقد رجل على امرأة ولم يسم المهر فما حكم هذا العقد؟ 10

 غير جائز، الختالل أحد شروط النكاح  )أ(

 جائز، إذا أسقط الولي المهر  )ب(

 غير جائز، الختالل أحد أركان النكاح  )ج( 

 جائز، وللمرأة مهر المثل )د(

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 



 ما ثبت بدليل شرعي خال من معارض راجح يسمى عند األصوليين؟ 11

 العزيمة  )ب( الرخصة  )أ(

 الشرط  )د( السبب  )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 . يجب عليه أن ال يفتي في الفرائض يرى جمهور العلماء أن من ال يعرف .......... 12

 التعصيب  )ب( الحجب  )أ(

 العول  )د( المناسخات  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 يعتبر اإلنسان محدثا إذا:  13

 شك هل هو محدث أو متوضئ  )أ(

 تيقن الحدث وشك في الطهارة  )ب(

 الطهارة وشك في الحدث تيقن  )ج( 

 شك في الطهارة والحدث وكان قبلهما طاهرا  )د(

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 هلك هالك عن زوجة وابن وأخت شقيقة، ما مقدار إرث الزوجة؟ 14

 السدس  )ب( الربع )أ(

 الثمن )د( النصف )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 التوحيد؟ ي اآليات التالية تحوي ركني  أ 15

 وما يومن أكثرهم بالله إال وهم مشركون )أ(

 قل هذه سبيلي أدعو إلى هللا على بصيرة أنا ومن اتبعني  )ب(

 وإذ قال إبراهيم ألبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إال الذي فطرني فإنه سيهدين )ج( 

 ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض ليقولن هللا )د(

  ( ج) الصحيحة اإلجابة 



 

   (2)التربية اإلسالمية أسئلة  
 

 

 من الغنم المعلوفة، ما مقدار الزكاة فيها؟  200رجل لديه  16

 شاتان )ب( زكاة فيها ال  )أ(

 شياه 5 )د( شياه  3 )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 حاج ترك رمي الجمرات في ايام التشريق، فماذا عليه؟  17

 يطعم عن كل يوم صدقة )ب( بدنة  )أ(

 عن كل يوم شاة )د( شاة لثالثة أيام  )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

18 
:)إنما األعمال بالنيات( يعتبر هذا الحديث، قال الرسول صل هللا عليه وسلم 

 دلياًل على قاعدة؟

 ال ضرر وال ضرار  )ب( المشقة تجلب التيسير  )أ(

 العادة محكمة  )د( األمور بمقاصدها )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 

 عند الجمع بين الصالتين يكفي؟ 19

 صالةأذان وإقامة لكل  )ب( أذان واحد وإقامة لكل صالة  )أ(

 أذان لكل صالة وإقامة واحدة  )د( يقيم وال يؤذن  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 من شروط إباحة الذبيحة أهلية المذكي، ويراد بها أن يكون؟ 20

 مسلماً، بالغاً  )ب( مسلماً، عاقاًل، بالغاً  )أ(

 مسلماً أو كتابياً، بالغاً  )د( مسلماً أو كتابياً، عاقالً  )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 الفهرس رابط اختبار الكتروني
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 أي القواعد اآلتية صحيحة؟ 21

 كل نجس يوجب الطهارة )أ(

 كل ما أوجب الطهارة نجس )ب(

 ال تشترط النية إلزالة النجاسة  )ج( 

 إزالة النجاسة كمن صلى ناسًيا  رفع الحدثمن صلى ناسًيا  )د(

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

22 
بثمن مؤجل ثم يشتريها منه نقداً بثمن هي أن يبيع شخص على آخر سلعة 

 أقل، تعريف لـ: 

 التورق )ب( السلم )أ(

 المرابحة )د( العينة  )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 رواه الخمسة؟ من هم المقصود في  23

 ابو داود والترمذي والنسائي وأحمد بن حنبل ومسلم )أ(

 وأحمد بن حنبلابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه  )ب(

 ابو داود والترمذي وابن ماجه ومسلم وابن ماجه  )ج( 

 ابو داود ومسلم وابن ماجه والنسائي وابن ماجه  )د(

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 الحديث الضعيف ما افتقد شرطاً فأكثر من شروط الحديث:  24

 الصحيح )ب( الحسن )أ(

 الموضوع  )د( المرسل )ج( 

  (أ) الصحيحة اإلجابة 
 

 توحيد الربوبية؟  25

 متضمن توحيد األلوهية  )ب( يستلزم توحيد األلوهية  )أ(

 يخالف توحيد األلوهية  )د( يشمل توحيد األلوهية  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 



 

 مراتب القدر على الترتيب: 26

 المشيئة  -الخلق  –العلم  – الكتابة  )أ(

 الخلق  –المشيئة  - الكتابة  -العلم  )ب(

 العلم  -المشيئة   – الكتابة  –الخلق  )ج( 

 المشيئة  -الخلق  – الكتابة  -العلم  )د(

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 اللفظ المستغرق لجميع أفراده بال حصر تعريف لـ:  27

 التخصيص  )ب( المقيد )أ(

 العام )د( المطلق )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 بتوحيد الربوية؟يقصد  28

 توحيد هللا بإفراد العباد )ب( توحيد هللا فيما وصف نفسه )أ(

 االنقياد التام لله  )د( توحيد هللا بأفعاله    )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 رجل نسي الجلوس للتشهد األول، فما الحكم؟ 29

 يجب أن يعيد الصالة كاملة  )ب( يكمل صالته وال شيء عليه  )أ(

 يسجد للسهو قبل السالم  )د( م يسجد للسهو بعد السال )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 إذا مر بك حديثان متعارضين في الظاهر فما التعامل االولي مع هذا التعارض؟  30

 القول بالنسخ ألحدهما )ب( الجمع بين الحديثين )أ(

 التوقف عن العمل بهما )د( الترجيح بينهما )ج( 

  (أ) الصحيحة اإلجابة 
 

 

 

 رابط اليوتيوب التجميعاترابط 
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   (3)التربية اإلسالمية أسئلة  
 

 

 ما حكم المبيت بمنى للحاج أيام التشريق؟ 31

 مستحب  )ب( واجب )أ(

 سنة )د( ركن )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 ما المقصود بكلمة رواه الشيخان؟  32

 الترمذي والنسائي  )ب( الترمذي ومسلم )أ(

 أبو داود والترمذي )د( البخاري ومسلم  )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 ما المقصود بكلمة رواه الثالثة؟  33

 البخاري، والترمذي، ومسلم  )ب( أبو داود، والترمذي، والنسائي  )أ(

 أبو داود، وابن ماجه، والنسائي  )د( البخاري، والترمذي، والنسائي  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 

 

34 
)وابتغ فيما اتاك هللا اآلخرة وال تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن هللا 

 إليك( في هذه اآلية خاصية من الخصائص العامة لإلسالم وهي:

 الرحمة  )ب( الشمول  )أ(

 التوازن )د( الفطرة )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 أول من جاء باألصنام إلى جزيرة العرب هو: 35

 شمس بن عبد مناف )ب( أبو لهب  )أ(

 عمرو بن لحي الخزاعي )د( قصي بن كالب  )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 

 الفهرس رابط اختبار الكتروني
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 من أسماء العقيدة ما عدا:  36

 أساس الدين )ب( الدين أصول  )أ(

 أصول الفقه  )د( الفقه األكبر  )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

37 
 ،إبراهيم احرم وذهب للبر ودل صالح على حمامة فصادها صالح

 ما الحكم لو اكل منها إبراهيم؟  

 مباح  )ب( محرم  )أ(

 مكروه )د( جائز  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 التفاسير المختصرة: يعد من كتب  38

 )أ(
تفسير الجاللين للمحلي 

 والسويطي
 تفسير المنار لمحمد رشيد رضا  )ب(

 تفسير البخاري  )د( تفسير القرآن البن كثير  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 رجل باع شاه حيه أي العبارات التالية أصح، بعتك اياها إال.......: 39

 لحمها  )ب( شحمها  )أ(

 كبدها  )د( رأسها )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 مراتب القدر على الترتيب: 40

 كتابه، مشيئة، خلق، علم )ب( علم، كتابه، مشيئة، خلق )أ(

 خلق، مشيئة، كتابه، علم )د( مشيئة، علم، كتابه، خلق )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 



41 
التوحيد االرادي والثانية  سورتان تضمنت نوعين من التوحيد االولى تضمنت 

 التوحيد القولي العملي: 

 الكافرون  االخالص، )ب( االخالص ، الكافرون )أ(

 الفلق اإلخالص،  )د( الكافرون، الناس )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 من المؤلفات من أصول الفقه على طريقة الجمهور:  42

 االسرار لعبد العزيز البخاريكشف  )ب( التوضيح لصدر الشريعة الحنفي )أ(

 التحرير البن همام )د( التقريب واالرشاد للباقالني  )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 ما حكم تعلم اصول الفقه من حيث األصل؟ 43

 فرض عين  )ب( فرض كفاية  )أ(

 مندوب )د( مباح  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 المدين الذي لم يأذن له الدائن؟ما حكم الخروج للجهاد التطوع في حق  44

 مباح  )ب( محرم  )أ(

 مستحب  )د( واجب )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 الصداق يندرج تحت: 45

 الفرائض  )ب( االركان  )أ(

 الشروط )د( المستحبات  )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 

 

 

 

 رابط اليوتيوب التجميعاترابط 
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   (4)التربية اإلسالمية أسئلة  
 

 

 جرام من الذهب:  1000مقدار زكاة  46

 جرام 20 )ب( جرام  15 )أ(

 جرام  50 )د( جرام 25 )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 مما يميز كتب األحاديث باألحكام:  47

 أحاديث باألسانيدرويت  )ب( جمع على صحة أحاديثها )أ(

 مرتبه على ابواب الفقه )د( مرتبه على المسانيد )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 قول الشافعي: انه يدخل ضمن باب الفقه وهو ثلث العلم يقصد به حديث: 48

 من أحدث في امرنا هذا ما ليس فيه فهو رد )أ(

 انما االعمال بالنيات  )ب(

 الدين النصيحة )ج( 

 البر حسن الخلق  )د(

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 

 

49 
حديث أنس بن مالك )عملت عند النبي عند النبي عشر سنين ما قال لي لما  

 :بـ فعلت هذا ولما لم تفعل( يدل على التعليم

 المحاكاة  )ب( القدوة  )أ(

 العرض  )د( التقليد )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 الفهرس رابط اختبار الكتروني
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50 
)افال يتدبرون القران ولو كان من عند غير هللا لو جدو  يستدل على قوله تعالى 

 فيه اختالفا كثيرا( وجه اعجاز: 

 بياني )ب( تشريعي )أ(

 غيبي )د( علمي  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

51 
حلفت فاطمة أال تغتاب وحنثت، وأخذت علياء من مالبس أختها وحلفت أنها لم  

 حنان أال تكثر من حديثها، تجب الكفارة على: تفعل، وحلفت عبير على صديقتها 

 فاطمة  )ب( علياء وحنان  )أ(

 حنان  )د( فاطمة وعلياء  )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 )نعمه( تفيد العموم وفقا للقاعدة: كلمة  )وما بكم من نعمه فمن هللا( 52

 النكر ة في سياق النفي تفيد العموم )أ(

 الشرط تفيد العمومالنكر ة في سياق   )ب(

 النكر ة في سياق االثبات تفيد العموم  )ج( 

 الحذف المتعلق يفيد العموم )د(

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 هو ما نزل من قرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال هو تعريف لـ:  53

 سبب النزول )ب( المناسبة  )أ(

 فضائل السور  )د( الوحي )ج( 

  (ب) الصحيحة اإلجابة 
 

 ما دل على التشابه في اآليات؟  54

 وأتوا به متشابها  )ب( يتبعون ما تشابه منه )أ(

 وأخر متشابهات  )د( كتابا متشابها  )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 



 الفرقة التي ضلت في فهم نصوص الوعد هي:  55

 الخوارج )ب( المرجئة  )أ(

 الصوفية  )د( الشيعة  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
  

 ما حكم تجويد "سميع بصير"؟ 56

 إدغام )ب( إظهار  )أ(

 إدغام بغنة )د( اقالب  )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 يقبل القاضي الرجعة باإلقرار في:  57

 الدين  )ب( القتل )أ(

 السرقة  )د( الردة )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

58 
عضائه مرتين وبعضها مره  أتوضأ رجل فخالف عدد الغسالت حيث غسل بعض 

 ليه: عفاذا 

 ال شيء عليه  )ب( إعادة الوضوء )أ(

 إكمال العدد ثالثا )د( إعادة غسلها ثالثا  )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 ال تسقط الزكاة بسب عدم حوالن الحول:  59

 السائمة اإلبل  )ب( الخارج من االرض  )أ(

 الذهب والفضة  )د( عروض التجار ة  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

يس طالب ابتدائي عن سوء الخلق ما أفضل طريقه: 60  اردت تدر

 افتراض  )ب( واقعي )أ(

 العروض )د( تمثيلي )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 



 

   (5)التربية اإلسالمية أسئلة  
 

 

 ما نوع المد في كلمة الضالين؟  61

 حرفي مثقل )ب( كلمي مخفف )أ(

 الزم حرفي مخفف )د( كلمي مثقل  )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 صفه التيمم أن يبدأ بمسح: 62

 مسح الكفين للمرفقين والوجه )ب( مسح الكفين ثم الوجه )أ(

 مسح الوجه ثم الكفين )د( الوجه ثم الذراعينمسح  )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

63 

أتى فتى شابا إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال: يا رسول هللا، ائذن لي بالزنا!  

فأقبل القوم عليه فزجروه، وقالوا: مه مه! فقال: )ادنه(، فدنا منه قريبا  

 جلس، قال: )أتحبه ألمك؟( ما هو االسلوب التربوي الذي اتبعه الرسول هنا؟ ف

 فروق فردية )ب( حوار )أ(

 مناقش  )د( اسلوب اقناع  )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 

 

64 
يال لم يسددها وأنكر   100قام محمد باالدعاء على سعد بأن عليه دينا  ألف ر

يال:  5000سعيد هذه الدعوى ثم بعد هذا اتفقا أن يعطي سعد لمحمد    آالف ر

 الصلح على إقرار  )ب( االعسار  )أ(

 إنكار الصلح على  )د( حق الشفعة  )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 

 

 الفهرس رابط اختبار الكتروني
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 من قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مع البسملة مع سورة من القرآن:  65

 قطع االول ووصل الثاني والثالث  )ب( وصل االول والثاني وقطع الثالث  )أ(

 قطع الجميع  )د( وصل االول والثاني والثالث  )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 البيع أصح؟ أي  66

 بعتك الشاة التي بالقطيع )ب( بعتك القطيع إال شاة )أ(

 بعتك شاة من القطيع  )د( بعتك هذا القطيع إال هذه الشاة  )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

67 
)فمن وجد منها ملجأ او معاذا   صلى هللا عليه وسلم قول الرسولنستفيد من 

 فليعذ به(

 البعد عن مواطن الفتن )أ(

 الحذر من االشاعات حال وقوع الفتن )ب(

 لزوم العدل واالنصاف حال وقوع الفتن )ج( 

 االنشغال باألعمال الصالحة والطاعات  )د(

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 الكبيرة؟ من أحكامهم الخروج على الحاكم وتكفير مرتكب  68

 المرجئة  )ب( الخوارج )أ(

ية )د( الشيعة  )ج(   القادر

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 مؤسس البهائية هو: 69

 ميرزا على الشيرازي  )ب( الجعد بن قيس )أ(

 عبد هللا بن سبأ اليهودي  )د( غالم أحمد القادياني  )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 



 الحروف: )فحثه شخص سكت( صفات هذه   70

 اللين والمد )ب( االستعالء )أ(

 الهمس )د( الصفير  )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 صوت رخيم يخرج من الخيشوم هو: 71

 االشمام )ب( القلقلة )أ(

 المد )د( الغنة )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

72 
عن انس أن )أصحاب رسول هللا على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق 

 رؤوسهم ثم يصلون وال يتوضؤون( نوع الحديث؟ 

 مرفوع تقريري  )ب( مرفوع قولي )أ(

 مرفوع فعلي )د( مرفوع حكما  )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 اختر الترتيب الصحيح ألولوية حضانة الرضيع؟ 73

 جده ألبيه-عمته  -خالته   -جدته ألبيه  - جدته المه  )أ(

 ألبيهجده   -جده المه  -  ألبيهجدته  -عمته  - خالته )ب(

 جده ألبيه  - جده المه  -عمته - جدته المه  -خالته   )ج( 

 عمته  -خالته  –جدته ألبيه -جده المه -جده ألبيه  )د(

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 استخدام لفظ االيمان لغويا في قوله تعالى: 74

 وما هم بمؤمنين )ب( صادقينوما أنت بمؤمن لنا ولو كنا  )أ(

 إال الذين آمنوا وعملوا الصالحات  )د( الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 



75 

قال رسول هللا " إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا  

يمثل أحد أنواع صحابي وهو  20فليتبوا مقعدة من النار" روى الحديث أكثر من 

 الحديث: 

 العزيز )ب( المرسل )أ(

 الصحيح لذاته  )د( المتواتر )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
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   (6)التربية اإلسالمية أسئلة  
 

 

 صفه الملك لله عز وجل: لىاآلية التي تدل ع 76

 )يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور( )أ(

 )ليس كمثله شيء(  )ب(

 )وماقدروا هللا حق قدره( )ج( 

 ) ال تدركه االبصار وهو يدرك االبصار(  )د(

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 صلى دون ستره ولم يكن هناك حاجز يمنع الناس، ماذا عليه؟ شخص  77

 يمنع وإذا أصر يدفع بقوة  )ب( يسمح لهم بالمرور  )أ(

 ال شيء عليه  )د( يمنع إذا مرت امرأة  )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 الطريقة التي تبدأ من الجزئيات للكليات: 78

 االستنباطية  )ب( المناقشة  )أ(

 الجدال  )د( االستقرائية  )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 

 

 )أ، و، ي( صفات هذه الحروف:  79

 الصفير  )ب( الهمس )أ(

 اللين والمد )د( االستعالء )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 

 

 

 الفهرس رابط اختبار الكتروني
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 اآللة التي تجرح الصيد؟ 80

 الظفر )ب( القصب )أ(

 العظم )د( السن )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 هي قضية كلية تنطبق على كل جزئي:  81

 الخاص  )ب( القاعدة )أ(

 الضابط )د( العام )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

ية فرقة من فرق: 82  القادر

 الشيعة  )ب( الصوفية  )أ(

 األشاعرة )د( الخوارج )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

83 
خالد "المسحرين" بفتح قرأ ، قرأ خالد "المسحرين" بفتح الحاء مع التشديد

 أيهم قرأته صحيحة؟ ، قرأ خالد "المسحرين" بكسر الحاء،  الحاء بدون تشديد

 خالد )ب( محمد )أ(

 خالد ومحمد )د( أحمد )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 الزيدية من فرق الشيعة ولكنهم يخالفونهم في: 84

 زواج المتعة  )أ(

 الزكاة  )ب(

 خير العملاآلذان حي على  )ج( 

 يترضون بأمامه أبي بكر وعمر بن الخطاب )د(

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 

 



 من الحيوانات التي نهى الشرع عن ذبحها وأكلها؟  85

 الهدهد  )ب( الغراب  )أ(

 الدجاج  )د( الفيل )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 الصحيحة؟معلم أراد أن يشرح للطالب صفة الحج، ماهي الطريقة  86

 حل المشكالت  )ب( خرائط المفاهيم  )أ(

 الحوار )د( المحاضرة )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 توفي رجل عن اب وابن، فكم يكون نصيب األب؟  87

 السدس  )ب( النصف )أ(

 الربع )د( الثلث )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 هي المال المدفوع إلى من يحفظه بال عوض: 88

 النجش )ب( الرهن )أ(

ية  )د( الوديعة  )ج(   العار

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 قوله تعالى: )إن هللا اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم( نزلت على: 89

 أنصار بدر )ب( مؤمنين الفتح  )أ(

 مؤمنين الحديبية  )د( أنصار العقبة  )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 التوحيد:عقيدة الشيعة في  90

 أشاعرة )ب( خوارج  )أ(

 صوفية )د( معتزلة  )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 



 

   (7)التربية اإلسالمية أسئلة  
 

 

 الدم الثخين واألسود الذي يخرج من المرآة وله رائحة كرية هو: 91

 النفاس  )ب( الحيض )أ(

 النزيف  )د( االستحاضة )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 "إلزام المكلف نفسا لم يوجبه هللا عليه" تعريف لـ:  92

 النذر )ب( االعتكاف )أ(

 تعليق الطالق  )د( الوعد بالهبة )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

يس طالب ابتدائي عن سوء الخلق ما أفضل طريقة؟ 93  أردت تدر

 افتراضي  )ب( العروض )أ(

 تمثيلي )د( واقعي )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 

 

 التفرد إذا كان إسناد الحديث:  94

 الغريب النسبي )ب( غريب الحديث  )أ(

 العزيز )د( الغريب المطلق )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 المراد بالعفاص الوارد في حديث اللقطة هو: 95

 الوعاء )ب( لون اللقطة )أ(

 الخيط الذي تشد به )د( العالمة التي تعرف بها )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 

 الفهرس رابط اختبار الكتروني
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 رجل حلف أن يصوم ثالثة أيام: 96

 يلزمه الصيام  )أ(

 عليه ال شيء  )ب(

 يتوب وعليه كفارة  )ج( 

 ال يصوم ويطعم عن كل يوم مسكينا  )د(

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 من الكلمات التي ظاهرها الخير وباطنها السوء والضالل؟  97

 وحدة األديان )ب( حوار الحضارات  )أ(

 تمكين المرآة )د( المساواة  )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 الرجعة باإلقرار في: يقبل القاضي  98

 الدين  )ب( القتل )أ(

 السرقة  )د( الردة )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 "ولو كان عند غير هللا لوجدوا فيه اختالفا كثيرا" تدل على اإلعجاز: 99

 البياني  )ب( العلمي  )أ(

 التشريعي )د( الغيبي )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 الوضوء اكتشف أنه نسي غسل يده اليسرى فما الحكم؟حين فرغ أحمد من  100

 يعيد الوضوء  )أ(

 يغسل يده اليسرى )ب(

 يغسل كلتا يديه وما بعدهما من األعضاء )ج( 

 يغسل يده اليسرى وما بعدها من األعضاء  )د(

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 



 

 الديانة الوضعية هي:  101

 النصرانية  )ب( االشتراكية  )أ(

 البوذية )د( الشيوعية  )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 من المؤلفات في أصول الفقه على طريقة الجمهور؟ 102

 التقريب للباقالني  )ب( كشف االسرار البخاري )أ(

 التحرير البن همام )د( التوضيح الحنفي  )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 باسمه الذي يعرف به غير" هو تعريف لـ: "ما ورد في القرآن غير مسمى  103

 المبهم  )ب( المجمل  )أ(

 المطلق )د( المشكل )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 تجب الكفارة في:  104

 اليمين المنعقدة )ب( اليمين الغموس )أ(

 ق ما سبجميع  )د( يمين اللغو  )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 الموقوذة هي: 105

 التي يحبس نفسها حتى تموت من غير تذكية الشاة  )أ(

 الشاة التي تهرب فال يقدر عليها فترمى بسهم  )ب(

 الشاة التي تضرب فتموت من غير تذكية  )ج( 

 الشاة التي تسقط بعلو فتموت بدون تذكية  )د(

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 رابط اليوتيوب التجميعاترابط  
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   (8)التربية اإلسالمية أسئلة  
 

 

 متى ينتهي وقت الوقوف بعرفة؟  106

 عند طلوع فجر اليوم العاشر  )ب( ليلة العاشرمنتصف  )أ(

 عند غروب شمس اليوم التاسع  )د( قبل غروب شمس اليوم التاسع  )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

107 

قال البخاري في صحيحه: حدثنا عمرو بن خالد، قال حدثنا الليث، قال: حدثنا  

هللا عليه وسلم، يكون يزيد عن أبي الخير عن عبدهللا بن عمرو عن رسول صلى 

 الحديث معضال إذا سقط من إسناده؟

 الليث ويزيد  )ب( عمرو بن خالد  )أ(

 يزيد وعبدهللا بن عمرو )د( عبدهللا بن عمرو  )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 ال يجوز نسخ: 108

 القرآن بالسنة  )ب( القرآن بالقران  )أ(

 القياس بالسنة  )د( السنة بالقرآن )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 

 

109 
اآلية التالي: )رب السماوات واألرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل  

 تعلم له سميا( تضمنت:

 توحيد األلوهية )ب( توحيد الربوبية  )أ(

 جميع ما سبق  )د( توحيد األسماء والصفات  )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
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 يكون الصائد:من شروط إباحة الصيد أن  110

 مسلما بالغا عاقال  )ب( مسلما بالغا  )أ(

 مسلما أو كتابيا عاقال )د( مسلما أو كتابيا بالغا )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 معلم التوحيد يشرح مادته بالمفاهيم المجردة، ألنها: 111

 ال تنشأ بصورة كاملة وال تنتهي عند حد معين )أ(

 خبرات سابقةال تحتاج إلى  )ب(

 تحتاج إلى خبرات سابقة )ج( 

 تنشأ بصورة واضحة  )د(

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 قال تعالى: )والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى( اآلية التي تليها: 112

 إن سعيكم لشتى  )ب( وما خلق الذكر واألنثى )أ(

 ولسوف يعطيك ربك فترضى  )د( والليل إذا سجى  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 قال تعالى: )إذا السماء انشقت، وأذنت لربها وحقت( اآلية التي تليها:  113

 وإذا النجوم انكدرت )ب( وألقت ما فيها وتخلت )أ(

 وإذا األرض مدت  )د( وإذا الجبال سيرت  )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 األحاديث التي:المراد بالثالثيات في علم األحاديث،  114

 بين راويتها والنبي صلى هللا عليه وسلم ثالثة أشخاص فقط )أ(

 رواها ثالثة من الصحابة )ب(

 ورد في متنها ثالثة أصناف )ج( 

 رويت من ثالث طرق  )د(

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 



 اللفظ المستغرق لجميع أفراده بال حصر تعريف لـ:  115

 المخصص )ب( المقيد )أ(

 المجمل  )د( العام )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

116 
الربا، تعظيم القرآن، وجوب الصالة، الطهارة في قراءة القرآن، هذه أمور  

 محكمة في الدين ماعدا:

 تعظيم القرآن )ب( االرب )أ(

 الطهارة عند قراءة القران )د( وجوب الصالة  )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 المكروه هو: الصوم  117

 التشريق )ب( يوم العيد )أ(

 السبت  )د( الشك )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

118 
تنوعت ضالالت الفرق؛ فمنهم من ضل في باب اإليمان كا......... ومنهم من ضل  

 في باب القدر كا......... ومنهم من ضل في باب الصفات كا.........

ية، الجهمية  )ب( المعتزلةالمرجئة، الجبرية،  )أ(  الباطنية، القادر

ية، االشاعرة )د( الخوارج، المرجئة، الجهمية  )ج(   الخوارج، القادر

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 يشترط لقبول األحاديث الضعيفة؟ 119

 أن يندرج تحت أصل معمول به  )ب( أن ال يكون الضعف شديد  )أ(

 جميع ما سبق  )د( ثبوته ال يعتقد عند العمل بعد  )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 



120 
يارة القبور فزوروها فإنها تذكر  قوله صلى هللا عليه وسلم: )أال إني نهيتكم عن ز

 باألخرة( هذا الحديث مثال في علم المصطلح على: 

 التواتر )ب( النسخ  )أ(

 االعتبار  )د( الشذوذ )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
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   (9)التربية اإلسالمية أسئلة  
 

 

 من البيوع الجائزة؟  121

 بيع العربون، التورق )ب( التقسيط، العينة  )أ(

 بيع حبل الحبلة، المعاطاة  )د( تلقي الركبان، السلم )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

122 
يب  يوجد ثالث نقاط فوق كلمة )ال ريب(  و)فيه( في قوله تعالى: )ذلك الكتاب ال ر

 فيه هدى للمتقين( هذا يعني؟ 

 وجوب الوقوف على كلمة )ريب( دون كلمة )فيه(  )أ(

 عدم جواز الوقوف على أي واحدة منهما  )ب(

يب وفيه(  )ج(   وجوب الوقوف على كلمة )ر

 إذا وقف على إحداهما ال يقف عند األخرى )د(

  (د) الصحيحة اإلجابة 
 

 الموادعة يقصد بها: 123

 صلح الحديبية )ب( الودائع البنكية  )أ(

 طواف الوداع )د( غنائم الحرب  )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 

 

 على المتمتع الذي لم يجد الهدي أن:  124

 يصوم ثالثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع  )أ(

 يطعم ستة مساكين )ب(

 ثالثة أيام في الحجيصوم  )ج( 

 يذبح شاة )د(

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
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ع للمكلف المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء وتخيير ووضع 125  :خطاب الشار

 الحكم الوضعي )ب( الحكم الشرعي  )أ(

 الضابط )د( القاعدة )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 حروف الهمس مجموعة في: 126

 خص ضغط قظ )ب( فحثه شخص سكت )أ(

 يفترون  )د( أجدك تطبق  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 من صور الشرك األصغر؟ 127

 البدعة )ب( الكبيرة  )أ(

 الدعاء )د( الرياء )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 عقوبة غير مقدرة شرعا هي:  128

 الجنايات  )ب( الحد )أ(

 التعزير )د( الديات )ج( 

  (د) الصحيحة اإلجابة 
 

 حكم تبادل العمالت النقدية: 129

 جائز مثال بمثل )ب( جائز يدا بيد  )أ(

 جائزة مطلقا  )د( ال تجوز مطلقا )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 أي مما يلي ال يشترط فيه الحول لوجوب الزكاة؟  130

 نماء األصل )ب( الخارج من األرض  )أ(

 صحيحة  أ و ب )د( عروض التجارة  )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 



 السورة المدنية هي كل سورة فيها:  131

 كل سورة فيها )كال( )ب( مجادلة أهل الكتاب  )أ(

 كل سورة مفتتحه بالحمد )د( كل سورة مبدوءة بقسم )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 التوسل بجاه النبي صلى هللا عليه وسلم: 132

 مكروه )ب( مستحب  )أ(

 بدعة  )د( جائز  )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 أي الكالب يصح أكل صيدها؟  133

 كلب الحراسة  )ب( الكلب المعلم )أ(

 الكلب البوليسي  )د( كلب الماشية  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 المذهب الذي اشتهر بالحديث هو: 134

 المالكي  )ب( الحنفي )أ(

 الحنبلي  )د( الشافعي  )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 واضع خرائط العقل هو: 135

 سكنر  )ب( بوزان  )أ(

 أوزبل )د( بياجيه  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
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   (10)التربية اإلسالمية أسئلة  
 

 

 من أركان البيع في االقتصاد اإلسالمي المتعاقدان وهما:  136

 اإلسالم والرشد )ب( اإلسالم واالختيار  )أ(

 اإلسالم والعقل )د( االختيار والرشد )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 في اثناء اسناد الحديث فهو:التفرد إذا كان  137

 الغريب النسبي )ب( غريب الحديث  )أ(

 العزيز )د( الغريب المطلق )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 ما يلزم من عدمه العدم، وال يلزم من وجوده وجود وال عدم لذاته: 138

 المانع )ب( الشرط  )أ(

 الرخصة  )د( السبب  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 لة؟ما علة تحريم أكل الجالّ  139

 لخطورة سمها  )ب( االمر بقتلها  )أ(

 من الفواسق الخمس )د( أكلها النجاسة  )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 بقرة ومضى عليها الحول، فكم زكاتها؟ 33امرأة تمتلك 140

 تبيعان )ب( تبيع )أ(

 حقة )د( بنت مخاض  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
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141 
تعالى: )وإذا البحار سجرت( وقال تعالى: )وإذا البحار فجرت( ما السور التي قال 

 وردت فيها هاتين اآليتين على الترتيب؟ 

 التكوير  –االنفطار  )ب( االنفطار  –التكوير  )أ(

 االنفطار  –األعلى  )د( التكوير –األعلى  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 ونسي التسمية، ما حكم أكلها؟رجل صاد حمامة بضربة عصا  142

 جائز؛ ألنها من الصيد المباح  )أ(

 جائز؛ ألن النسيان يعفى عنه  )ب(

 غير جائز؛ ألنه لم يذكر اسم هللا عليها  )ج( 

 غير جائز؛ ألنها ماتت بسبب ثقل العصا )د(

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

143 
والمسكين كالمجاهد في سبيل  قال صلى هللا عليه وسلم الساعي على االرملة 

 هللا يكون هذا الحديث:

 ترهيب )ب( ترغيب )أ(

 مناقشة  )د( حوار )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

144 
رجل يملك أربعين شاة وباع وحده قبل أن يحول عليه الحول بقصد الفرار من  

 الزكاة، تؤخذ منه الزكاة عمال بالقاعدة الفقهية؟

 بمقاصدهااألمور  )أ(

 من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه  )ب(

 ال ضرر وال ضرار  )ج( 

 العادة محكمة  )د(

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 

 

 

 



 اليهود الذين أمر معاذ بقتلهم؟ 145

 يهود بني قريضه  )ب( يهود بن النضير  )أ(

 يهود بني المصطلق  )د( يهود خيبر  )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 قال تعالى: )حتى يلج الجمل في سم الخياط( األسلوب في اآلية هو:  146

 التمثيل  )ب( التصوير الحسي  )أ(

 التجسيم )د( التشبيه  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 أحل هللا الميتتان وهما: 147

 الحوت والضفدع )ب( الحوت والجراد )أ(

 والعنكبوتالضفدع  )د( الجراد والضفدع )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 يكون النحر خاص بـ: 148

 البقر )ب( الغنم )أ(

 اإلبل )د( الخيل )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 حاج ترك رمي الجمار في أيام التشريق فماذا عليه؟  149

 عن كل يوم شاة )ب( بدنة  )أ(

 مسكينا يطعم عن كل يوم  )د( شاة عن األيام الثالثة )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 عقوبة من قذف كافرا بالزنا؟  150

 أربعون جلدة )ب( ال عقوبة عليه )أ(

 التعزير )د( ثمانون جلدة  )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 



 

   (11)التربية اإلسالمية أسئلة  
 

 

 أول فرقة ظهرت في اإلسالم؟  151

 المرجئة  )ب( الخوارج )أ(

 األشاعرة )د( المعتزلة )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 من الشخصيات البارزة والذي أحدث الفتنة في الصحابة وأصله يهودي؟  152

 عبد هللا بن أبي بن سلول  )ب( هللا بن كالب عبد  )أ(

 الجهم بن صفوان  )د( عبد هللا بن سبأ )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

153 
........ بأهلها فما أبقت فاألولى   قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )ألحقوا

 رجل ذكر(؟ 

 الفرائض  )ب( التركة  )أ(

 الشفاعات  )د( الحدود  )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 

 

 ماعز وقعت من مكان مرتفع وذبحها رجل قبل أن تموت، ما حكم أكلها؟  154

 واجب )ب( جائز  )أ(

 محرم  )د( مكروه )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 أهل السنة والجماعة وسط في حكمهم على الصحابة بين؟ 155

 واألشاعرة المعتزلة  )ب( الخوارج والشيعة  )أ(

 المعطلة والشيعة  )د( السبئية والروافض  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
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 كلمة آخر اآلية تسمى: 156

 الواصلة )ب( القافية  )أ(

 المسجع )د( الفاصلة )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 ما أدني شعب اإليمان؟ 157

 الحياء  )ب( إماطة األذى عن الطريق )أ(

 شهادة ان ال إله اال هللا )د( السالم إفشاء   )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

158 
احمد ستقلع طائرته قبل دخول وقت الظهر ولن يصل الى الدولة المسافر له  

 اال بعد غروب الشمس:

 يصلي الظهر قبل دخول الوقت والعصر إذا وصل )أ(

 يجمع الظهر والعصر يصليهم قبل االقالع )ب(

 الظهر والعصر بعد ما يصل يصلي  )ج( 

 يصلي بالطائرة حسب استطاعته  )د(

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 الضعيف إذا تعدد طرقه: 159

 الحسن لذاته )ب( الحسن لغيرة )أ(

 اآلحاد )د( الموضوع  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 ما اعلى شعب اإليمان؟ 160

 اإلحسان  )ب( الحياء  )أ(

 شهادة أن ال إله إال هللا )د( األذى عن الطريقإماطة  )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 



 إذا روى الحديث الحسن لذاته من طريق آخر مثله وأقوى منه فيطلق عليه:  161

 الصحيح لغيره  )ب( الصحيح لذاته  )أ(

 الحسن لغيره )د( المستفيض  )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

162 
وسلم: )البر ....... واإلثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع  قال صلى هللا عليه 

 الناس (؟ 

 النصيحة  )ب( سوء الخلق )أ(

 حسن الخلق  )د( المعاملة  )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 ما أقسام الحديث باعتبار نقله إلينا؟  163

 المرسل والمرفوع  )ب( الصحيح والحسن )أ(

 المقبول والحسن  )د( المتواتر واآلحاد )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 أوسع كتب المسانيد في الحديث هو مسند: 164

 ابن حبان )ب( الحميدي  )أ(

 الطيالسي  )د( االمام أحمد  )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 زوج أحمد شقيقته لصالح بشرط أن يزوجه أخته، هذا النكاح؟  165

 التحليل نكاح  )ب( نكاح المتعة  )أ(

 نكاح المسافر  )د( نكاح الشغار  )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
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