
 

  

 

*********************************************************************  

  والثالث :  الفصل الدراسي الثاني

 :  أجيبي عن االسئلة التالية باختيار اإلجابة الصحيحة

 " َولَقَْد آَتَْينَا ُموسَى اْلِكتَاَب" الكتاب المنزل على النبي موسى عليه السالم هو-1

 اإلنجيل  أ(
 التورة  ب(
 القرآن الكريم  ج(

 

 كل العبارات صحيحة ما عدا(" 29" قُْل يَْوَم اْلفَتْحِ اَل يَْنفَُع الَِّذيَن َكفَُروا إِيَمانُُهْم َواَل ُهْم يُْنظَُروَن )-2

 النصر علينا  أ(
 السماوات بعضها فوق بعضا ب(
 يوم القيامة  ج(
 

 إذا أصيب المؤمن بمصيبة : -3

 يجزع ويحزن أ(
 يصبر ويحتسب ب(
 يفرح ويضحك  ج(
 

 من عالمات الساعة التي بدأت بالظهور منذ مبعث النبي صلى هللا عليه وسلم : (4

 شروق الشمس من الغرب  أ(
 نهاية الكون  ب(
 انشقاق القمر  ج(
 

قال رسول صلى هللا عليه وسلم" إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيل ، فإن استطاع أال تقوم الساعة حتى يغرسها  (5

 فليفعل "  في الحديث حث على :

 أ( اإليجابية في الحياة 
 ب( عدم اإلستمرار 

 اليأس واإلحباط  ج(
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 المذهب الرسمي لدولة اإلمارات  (6

 الشافعي المذهب  أ(
 المذهب الحنفي  ب(

 ج( المذهب المالكي 
 

 (قام اإلمام مالك بتدريس  أكثر من أربعين عام في 7

 أ(المسجد الحرام 
 ب(المسجد النبوي 

 ج(مسجد بغداد
 

 أثر خشية هللا تعالى بالغيب  على سلوك المسلم :من  (8

 الخوف والقلق  أ(
 أرتكاب  المعاصي  ب(
 اإلخالص في العمل  ج(
 

 ( فوائد الكواكب والنجوم 9

 تزيين السماء أ(
 عقابا للشياطين  ب(
 جميع ما ذكر  ج(
 

 (عطاء وبذل المال والطعام والملبس وغيره يعرف بـ10

 التواضع  أ(
 العفو  ب(

 ج( الصدقة 
 

 أي الحاالت التالية تمثل خلق التواضع  (11

 يرفض الجلوس مع زميله الفقير  أ(
 يسلم على الجميع يدخل إلى مقر عمله ف ب(
 يتفاخر أمام أصدقائه بأنه يركب أغلى سيارة ج(
 

 (من الوسائل المعينة على التسامح :12

 صحبة األخيار  أ(
 الغضب ب(
 اإلساءة إلى اآلخرين ج(
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 في وقعت غزوة بدر الكبرى (13

 هـ2رمضان 17 أ(
 هـ3شوال 11 ب(
 هـ 1رمضان  15 ج(

 

 من اسباب غزوة بدر  (14

 عن حدود المدينة للدفاع أ(
 لرد مال المسلمين الذي أغتصبته قريش  ب(
 جميع ما ذكر ج(
 

 انتهت معركة بدر بانتصار  (15

 المسلمين           أ(
 المشركين          ب(
 لم ينتصر أحد ج( 

 

 حدد العبارة الصحيحة  (16

 الصدقة تنحصر في المال فقط أ(
 الصدقة تنقص المال  ب(
 الصدقة تدفع البالء وترفع الدرجات  ج(
 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "الرجل إذا أنفق النفقة على أهله يحتسبها كانت له صدقة " مجال الصدقة الوارد  (17

 في الحديث 

 إماطة األذى  أ(
 اإلنفاق على األهل  ب(
 اإلبتسامة ج(
 

 ( كيفة التعامل مع غير المسلمين 18

 م التعامل مع غير المسلمين في البيع والشراءأ( حرم اإلسال
 معاملتهم بإحسان أمر بحرم اإلسالم إيذاء غير المسلمين و ب(

 ج( إجبارهم على الدخول في اإلسالم
 
 

َن اْلُقُروِن يَْمُشوَن فِي َمَساِكنِِهْم ۚ    **قال تعالى :" ِلَك ََليَاٍت ۖ أَفَََل يَْسَمُعوَن أََولَْم يَْهِد لَُهْم َكْم أَْهلَْكنَا ِمن قَْبِلِهم م ِ
إِنَّ فِي ذََٰ

(26) 

 معنى كلمة القرون ............. -19 

 األقوام السعيدة  ج/ األقوام المعاصرة  ب/ األقوام السابقة  الَلحقةأ/ األقوام 
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ن ل ِقَائِِه ۖ َوَجعَْلنَاهُ ُهدًى ل ِبَنِي إِْسَرائِيَل ) قال تعالى :"  **20   ( 23َولَقَْد آتَْينَا ُموَسى اْلِكتَاَب فَََل تَُكن فِي ِمْريٍَة م ِ

 الهدف من إنزال التوارة من خالل اآلية أمامك هو ...............

 الشك بالناس  ج/ اللقاء بين الناس  ب/ الضالل أ/ الهداية 

  

 : الناس بالء   **أشد21

 د/ المالئكة  ج/ األنبياء  ب/ الشياطين أ/ الجن

   

 **إذا أصيب المؤمن بمصيبة .......22

 د/ يغضب ويتضجر  ج/ يفرح ويضحك  ب/ يصبر ويحتسب  أ/ يجزع ويحزن 

 

 ** أول عالمات الساعة الصغرى .........23

 انشقاق القمر  ج/الدجال  ملسو هيلع هللا ىلصب/بعثة المصطفى  ملسو هيلع هللا ىلصأ/ موت النبي 

  

 **اإليمان بعالمات الساعة الصغرى والكبرى ..........24

 د/ مكروه  ج/مستحب  ب/ اليجوز  أ/ واجب 

   

 ......  المؤطأ تأليفسبب ***25

 في تناوله بين الناس  غريبأ/ ليكون 

 ب/ ليكون صعب في تناوله بين الناس

 ج/ ليكون سهل التناول بين الناس 

 في تناوله بين الناس  مختلفد/ ليكون 

                

  ........ المشهورة  األربعة من المذاهب الفقهية ليستأحد المذاهب التالية *** 26

 د/ المذهب الحنفي ج/ المذهب الجعفري  ب/ المذهب المالكي   حنبليالمذهب ال 

 

 ........ هي تعطيل العقول عن وظيفتها في التفكير الصائب ونتائج أضرارمن ** 27

 د/ القوة  ج/ الصبر  ب/ الجهل  أ/ العلم 

 

 السر ...... في** جزاء المؤمنين الذين يخافون هللا تعالى ويعظمونه 28

  من الناس التقديرد/ يستحقون  ج/ يستحقون الجوائز الدنيوية  ب/ يستحقون الجنة   المحدودأ/ يستحقون الجزاء 
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 كل العبارات صحيحة ما عدا :،كثيرة  ل**للصدقة فضائ29

 غصب هللا  أ/ الصدقة تطفئ

 ل صاحبها يوم القيامة ظب/ الصدقة ت

 ج/ الصدقة من أسباب الشفاء 

 د/ الصدقة تزيد السيئات 

 

 كل العبارات صحيحة ما عدا،الوسائل المعينة على التسامح من **30

 د/ مجاهدة النفس  ملسو هيلع هللا ىلصج/ تدراس سيرة الرسول  ب/  صحبة األخيار  أ/ صحبة السوء

 

 **وقعت غزوة بدر الكبرى في.........31

 هـ2رمضان 15د/  هـ2رمضان 17ج/  هـ3رمضان 17ب/  هـ2رمضان 16أ/ 

 

 **من أسباب غزوة بدر للمسلمين ......32

 د/ حب القيادة والغزو ج/ السيطرة على الجزيرة العربية  نتقام من المشركين اإلب/ دفاع عن المدرينة المنورة الأ/ 

 

 33- معنى سيئت في سورة الملك 

إستبشرت   –أ   

إكتأبت -ب   

ضحكت –ج   

 

 34 – معنى غورا

ذاهبا في األرض صعب الوصول إليه –أ   

ماء جار سهل الوصول إليه –ب   

المتجمع فوق األرض  ماء المطر –ج   

 

 35 – ما حكم الدعاء على اآلخرين بالشر ؟

يجوز إذا كنت غاضبا -أ  

  أحد إذا تخاصمت معيجب  –ب 

في كل األحوالال يجوز  –ج    

 36 – أصف المتوكلين على هللا في حياتهم

أن إيمانهم قوي –أ   

أن إيمانهم ضعيف –ب   

عالقة بين التوكل واإليمانال –ج   

 

 37 – قال تعالى "قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين"

 الماء ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها من خالل 
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رمي قارورة الماء بعد شرب القليل منها –أ   

اإلستحمام بكثير من الماء لساعات طويلة –ب   

إستعمال الماء على قدر حاجتي فقط –ج   

 

 38- أرجو مساعدة هؤالء األشخاص باختيار نصيحة تيسر عليهم عبادتهم من االختيارات الواردة فيما يلي : 

 1 –  ذهب راشد في رحلة إلى البر وقد حان موعد الصالة والماء ال يكفيه للوضوء

عليه أن يؤجل الصالة إلى أن يجد الماء  –أ   

عليه أن يبحث عن الماء حتى يجده  –ب    

بالتراب الطاهر ويصليتيمم ي –ج   

 

 2 – عفراء سافرت في نهار رمضان وهي تحس بالتعب والعطش الشديد ولكنها تحب رمضان وتريد الصيام 

أبين لها أن هللا رخص  للمسافر اإلفطار في نهار رمضان  –أ   

أقول لها أن اإلفطار في رمضان ال يجوز ألي سبب –ب   

يجوزأقول لها بأن السفر في رمضان ال  –ج   

 

 3 – وديمة وقعت على ظهرها وهي تصرعلى الصالة واقفة بالرغم من تحذير الطبيب لها

أقول لها بأن تتحمل فوجع الظهر أهون من عذاب جهنم –أ   

أبين لها أن هللا رحيم بنا أجاز لنا الصالة قعودا عند عدم اإلستطاعة   -ب   

أقول لها أن تصلي بعد أن تشفى –ج   

 

 4 –  راشد يجبر جده على الصوم بالرغم أنه كبير جدا في السن ظنا منه أن هذا التصرف صحيح

أشكره على حرصه على جده وأحثه على اإلستمرار –أ   

ليخفف عنه  أنصحه أن يصوم هو بدال منه –ب   

أبين له جواز اإلفطار في رمضان للكبير جدا في السن  –ج   

 

 5 – سالمة في سفر وهي تصر على إيقاف الحافلة ألداء كل صالة على وقتها

أقرأ لها قول هللا تعالى " وإذا ضربتم في األرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة" -أ  

أقرأ لها قول هللا تعالى " فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر"  –ب   

فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب" أقرأ لها قول الرسول عليه الصالة والسالم " صل قائما فإن لم تستطع –ج   

 

 39 – قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :

" إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إال غلبه" هذا الحديث دليل على .......   

التشدد في اإلسالم  –أ   

أن األغلبية في العالم مسلمين  –ب   

االسالم دين يسر ورفق –ج   

 

 40 – قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " فتحزم المفطرون وعملوا"

 معنى فتحزم

ذهبوا بكل األجر –أ   

بالقوة والحزم في العمل أخذوا  –ب   

تكاسلوا عن العمل –ج   

 

 41 – قال صلى هللا عليه وسلم " وضعف الصوام عن بعض العمل "

  معنى ضعف

زادت إنتاجيته  –أ   
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مرض –ب   

قلت إنتاجيته  –ج   

 

 42 – صوم التطوع هو

من الفرائض التي يؤجر المسلم على أدائها ويأثم بتركها –أ   

من النوافل التي يؤجر المسلم على فعلها وال يأثم بتركها –ب   

هي من األعمال التي ال يؤجر المسلم على فعلها –ج   

  

 43 – من ثمرات صيام التطوع

يكفر الذنوب مثل صوم يوم عرفة –أ   

في المجتمع عينيجعلك من المتطو –ب   

يقلل من اإلسراف في الطعام – ج  

 

 44 – صوم يومي اإلثنين والخميس يعتبر من الصيام

الشهري –أ   

السنوي  –ب   

األسبوعي –ج   

 

 45 – يستحب صيام ثالثة أيام من كل شهر هجري وهي اليوم

الثاني والثالث والرابع  –أ   

التاسع والعاشر والحادي عشر –ب   

والخامس عشرالثالث عشر والرابع عشر  –ج   

التاسع من شهر صفر –ب   

التاسع من شهر ربيع األول –ج   

 

 47 – يستحب صيام اليوم العاشر من شهر محرم ويسمى

تاسوعاء –أ   

عاشوراء  –ب   

األيام الحرم –ج   

 ( 2018/2017السادس نماذج أسئلة تدريبية لالختيار من متعدد ) أحكام التالوة الصف 

 فيما يلي:عزيزتي الطالبة إختاري التعريف المناسب  -  1

 

 حروف اإلظهار -5 حروف اإلقالب -4 حروف القلقلة -3 حروف اإلدغام -2 لفظ الجاللة -1 أ ه ع ح غ خ
 

 حروف اإلظهار -5 حروف اإلقالب -4 حروف القلقلة -3 حروف اإلدغام -2 لفظ الجاللة -1 ق ط ب ج د
 

 حروف اإلظهار -5 حروف اإلقالب -4 حروف القلقلة -3 حروف اإلدغام -2 لفظ الجاللة -1 يرملون
 

 حروف اإلظهار -5 حروف اإلقالب -4 حروف القلقلة -3 حروف اإلدغام -2 لفظ الجاللة -1 هللا
 

 46 – يوم عرفه هو 

التاسع من ذي الحجة –أ   
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 اإلظهارحروف  -5 حروف اإلقالب -4 حروف القلقلة -3 حروف اإلدغام -2 لفظ الجاللة -1 ب
 

 

 من بين البدائلعزيزتي الطالبة إختاري الحكم  المناسب  -  2

 

 مبين نذير  
 اإلظهار -3 اإلدغام بغنة  -2 اإلقالب -1

 اإلدغام بغير غنة – 4

 

 

ن    بَاقِّيَة   م ِّ
 اإلدغام بغير غنة – 4 اإلظهار -3 اإلدغام بغنة  -2 اإلقالب -1

 

 

َصر  َعاتِّيَة    َصر 
 اإلظهار -3 اإلدغام بغنة  -2 اإلقالب -1

 اإلدغام بغير غنة – 4

 

 

ابِّيَةً  ذَةً رَّ  اإلظهار -3 اإلدغام بغنة  -2 اإلقالب -1 أَخ 
 اإلدغام بغير غنة – 4

 
 

 عزيزتي  إختاري اإلجابة الصحيحة  للتعريف فيما يلي : - 3     

 التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا .  -

 تعريف اإلقالب-3 تعريف اإلدغام-2 عالمة اإلقالب في المصحف-1

    

 قلب النون الساكنة أو التنوين عند الباء ميما مخفاة بغنة .  -

 تعريف اإلقالب-3 تعريف اإلدغام-2 عالمة اإلقالب في المصحف-1

 

 الثانية للتنوين.ع ميم صغيرة )م( في المصحف فوق النون بدل السكون أوميم صغيرة)م( بدل الحركة ضو -

 تعريف اإلقالب-3 تعريف اإلدغام-2 عالمة اإلقالب في المصحف-1

 

 إبنتي الغالية إختاري اإلجابة الصحيحة من بين البدائل في الجدول التالي: -4

 
َنا ُموَسى" نوع القلقة : َوَلَقد  " -5  َآَتي 

 قلقلة صغرى وكبرى  ج(       قلقلة كبرى  ب(       قلقلة صغرى  (أ

 

َمُعوَن" الحكم -6  " ِإنَّ ِفي َذِلَك ََلََياٍت َأَفََل َيس 

 إخفاء ج(            إظهار ب(         إدغام بغنة  (أ
 

 المثال من اآليات الحكم 1

 أمسك  إن  -3               رزقه       من  -2فامشوا               ذلوال ً-1 إظهار 2

 هذا أمن  -3              تم            ءأمن  -2      لكم                جند  -1 إخفاء 3

 بصير شيء  -3             رزقه           من  -2    شأكم                أن   -1 إدغام بغير غنة 4

 مستقيم سراط  -3            يمشي          أمن  -2     بصير          شيء   -1 إقالب  5

 هللا د  بع-3            هللا             بسمِّ -2       هللا            ماشاءَ -1 لفظ الجاللة مرقق 6

 ذرأكم   -3                             ولقد  -2   صار              واألب   -1 قلقلة صغرى 7

www.almanahj.com



 ( حدد اَلية التي بها حكم إقَلب 7

ٍء َبِصير   َماِء"ب(" َأَأِمن ُتم             أ(" ِإنَُّه ِبُكلِ  َشي  ِسَل َعَلي ُكم  َحاِصًبا"            َمن  ِفي السَّ  ج(" َأن  ُير 

 

 (عند تطبيق حكم اإلقَلب نقوم بقلب :8

 ج(النون الساكنة أو التنوين إلى ميم ساكنة         ب(الباء إلى نون ساكنة        أ(الباء إلى ميم 
 
ِلُكوَن " **بيني حكم النون الساكنة والتنوين في قوله تعالى :" 9  َوِإن ُيه 

 د/ اإلدغام  ج/اإلقَلب ب/ اإلخفاء  أ/ اإلظهار 

   

 **ينقسم اإلدغام من حيث الحكم إلى ..........10

 د/ إدغام واحد    بَل غنة إدغام ج/ إدغام بغنة و  ب/ إدغام بَل غنة  أ/ إدغام بغنة 
 
 :"َوَأمَّا َمن  َبِخَل"والتنوين في اَلية قال تعالى  ** حكم النون الساكنة11

 د/ اإلظهار  ج/ اإلخفاء  ب/ اإلقَلب  أ/ اإلدغام 
 
 ** عند تطبيق حكم اإلقَلب نقوم بقلب ......12

 د/ النون الساكنة أو التنوين إلى ميم ساكنة      ج/ الباء إلى نون ساكنة     ب/ الميم إلى الباء     أ/ الباب إلى الميم 
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