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  .يتـن المــى مــراج الحــإخ فيه ــر قدرة اللــاهـر مظـاذك -س

   ات يبدأ حياة جديدة رج منها نبخنها تنشق وياألرض فإالحبة الجامدة عندما تغرس فى  أن  -ج 

 وينتج العديد من الثمار والحبوب   

 ون .ـــى الكــه فـــر قدرة اللـــض مظاهــر بعــاذك -س

       ساعد على الحركة والعمل والقمر الذى يمحو ظلمات الليل تالشمس التى تضئ الكون و -ج

 حر والنجوم التى تتزين بها السماء وتهدى الناس فى ظلمات البر والب 

  ؟وهـــنا نحبون فما واجـــر لنا الكـه سخـــالل -س

 بالعلم والعمل وال نفسده  نعمره أنواجبنا  -ج

 ه؟ــــر للـــون شكـــة الكــلماذا تعتبر دراس -س

  إيمانافيتوب العاصى ويزداد المؤمنون  هللاتزيد معرفتنا بقدرة  ألنها -ج

 ؟ انــباإليمة ذلك ـــالقــا عـــوم؟ضاألرباطن  فياء ــوص العلمــــلماذا يغ -س

    ما يثور فيها من  وعرفواوالمعادن  الطبيعيما بها من كنوز كالبترول والغاز  ليستخرجوا -ج

 هلل  درسوا فيزداد الشكريفيدون الناس بما  أنهم باإليمانالبراكين وعالقة ذلك  

  ا؟دوــا وجـون فمــالك فياء ــث العلمـــبح -س

       وكلها تسبح فى  أخرىفى الكون مجموعات شمسية  أن جدواالقمر و إلى صعدواعندما  -ج

 رصد الفضاء  وأجهزةالصناعية  باألقمارا األرض مملوءجو  وأصبحالفضاء  

 ؟م ـــب العلـــى طلـــعلول ــع الرســـكيف شج  -س



 
 

 

 أنلمين فواجب المس( الجنة إلىمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل هللا له طريقا )بقوله  -ج

 المجتمع  ليخدمواوالمهندسون والمفكرون  واألطباءالعلماء    يكون منهم 

 ؟ العاصي امـــأموبة ــون باب التـــة الكـــتح دراسـكيف تف -س

  ينسب ذلك لغير هللا فيدرك  أنيعجز على  تجعله اإللهيةبتأمله فى الكون ومظاهر القدرة  ألنه -ج

 باهلل  واإليمانيتوجب علية الخضوع والشكر قدرة هللا مما   

 ؟ون ــى الكـال فــه الجمــالل دعــأبكيف  -س

 تالفخفى النبات اودقة توزيعها  األلوانفى اختالف  الجمال نجد آياتبصرنا  نوجه ألننا أينما -ج

 إليها ظرالنا رتسل العالية التى الجبا ألوان فييرويها واحد وكذلك  الذيء أن الماطعومها رغم  

صنوان  من أعناب وزرع ونخيل صنوان و غير متجاورات وجناتوفى األرض قطع )قال تعالى

 آليات لقوم يعقلون(  األكل إن فى ذلك  على بعض فى  عضهاب ونفضل  واحد يسقى بماء

 ؟ ونـــالك فيوم ـــدة النجـــائـف اـــم -س

 سادهم فى الكون قال تعالىجعلها هللا زينة للسماء وحماية من شر الشياطين وف -ج

 سعير(لهم عذاب ال واعتدنا)ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين  

 دتها؟ــا فائــة ؟ومــل الجبال ثابتـــه -س

ا موهذا  حركة ال نراها بالعينالجبال ليست ثابتة ولكنها تتحرك مع حركة األرض وهذه ال -ج 

 ذيال هللال تعالى)وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب صنع على قدرة هللا قا  يدل

 إنه خبير بما تفعلون( شيءأتقن كل 

 الكون فما واجبنا نحوه ؟ فيأبدع هللا الجمال  -س



 
 

 

     الناس ر هللاأن نستمتع به وال نحرم أنفسنا منه ألن تأثر النفس اإلنسانية بالجمال فطرة فط -ج

 بالجمال شكر هلل حساساإلعليها وفى تنمية 

 تذوق الجمال يصنع من القبح جماال كيف ذلك؟ -س

       أسباب التقدم والرقى واإلنسان المتذوق للجمال يستمتع به  والزينة منألن حب الجمال  -ج

     ويجعله يصنع من القبح جماال كمنظر الثعبان المخيف جعل اإلنسان المتذوق للجمال يصنع  

 منه حلية جميلة

 ث اإلسالم على النظافةـــكيف ح -س

فى  ثاالا م رسولوالجمال ألن هللا جميل يحب الجمال وكان الانا هللا إلى االهتمام بالنظافة دع -ج

منوا آلذين قال تعالى)قل من حرم زينة هللا التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هى لذلك 

 اآليات لقوم يعلمون( فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل

 ؟ ما رأى اإلسالم فى عملية الختان -س

   أجمع علماء المسلمين على أن الختان واجب للذكور أما لإلناث فال يوجد نص شرعى 

                                               ا   ا ونفسيا يوجب الختان وقد أكد بعض األطباء ضرر ختان اإلناث جسديا  -ج

                         

 ؟يزيد من قوة سمعه وبصره  أن استطاع اإلنسانكيف  -س

       الميكروبات واستطاع سماع  أدقالسمعية والبصرية الدقيقة التى تكشف  بصنعه األدوات -ج

 وطرق عالجها . وأمراضها أسرارهافرأى خاليا الجسم وعرض  األصواتاخفض  

 ؟بوجود هللا ووحدانيته  اإليمان لىإلماذا يوصل التأمل فى الطبيعة  -س



 
 

 

       د ن وجومالبد  إنمانفسه  ءن العقل السليم ال يقبل الشرك فلن يوجد هذا الكون من تلقاأل -ج

  الكونيقدرة قادرة لتقيم النظام 

        ؟الذين يهملون التأمل والتفكير اإلسالمبما شبه  -س

 شبههم باألنعام التى ال عقل لها  -ج

  ؟التأمل فى الكون إلى امن القران ما يدعون اذكر -س

 لباباأل ألولى آلياتواختالف الليل والنهار  واألرضفى خلق السموات  قوله تعالى )إن -ج

ا نا مرب واألرضاللذين يذكرون هللا قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات 

 ( ذا باطال سبحانك فقنا عذاب النارخلقت ه

  ؟ظهور المخترعات والعلوم الحديثة إلىؤدى التأمل فى الكون كيف ي -س

   الصناعية  واألقمارالسماء وما بهما اخترع المجاهر  األرضكشف  أرادعندما  اإلنسانن أل -ج

     نزولها وعالقتها  وأسباب األمطاروتكوين  األرضونظام  واألقمارالكواكب  أسرارفكشف   

  الزرع  وإنبات األرض بإحياء 

 

 ما رأيك فيمن يحل ما حرم هللا ؟ -س

 حرم هو هللاحل ويُ من يحل ما حرم هللا كذَّاب ال يُسمع لقوله ألن الذى يُ  -ج 

 ماذا يجب على المسلم فى معامالته مع اإلنسان ؟ -س

    يجب عليه أن يسهل حركة الحياة فى تعامله مع أفراد المجتمع فى شتى نواحى الحياة وال  -س

 غب أو الضرر ألحديثير الش 

 اإلسالم دين السماحة واليسر وضح ذلك. -س



 
 

 

  خوة دأ األالسماحة تجعل المعامالت تتم فى سهولة ويسر وسالم مع المسلم وغير المسلم ومب -ج 

ا ليناا أن يكون سمحا  نبيه أمر هللاالتى أرساها اإلسالم وقد  المبادئالوطنية من أهم       ا كريما

 وعظة الحسنة(ربك بالحكمة والمفقال)ادع إلى سبيل 

 لماذا لم يحدد اإلسالم زيًا معينًا للمسلمين ؟ -س

ون تك حياتهم فى المجتمع بشرط أال والحياء ويسهل لهم حركة حتى يحفظ لهم الكرامة -ج 

 ضيقة أو شفافة تكشف معالم الجسم  المالبس

 بمنهج هللا ؟ االلتزامما أثر  -س

    نرجع ة ويجتهدون حرصاا على التقدم وعند االختالف فى أمر يحيا الناس حياة حرة كريم -ج

 إلى الكتاب والسنة ونسلم بحكمهما 

 

 ذلك. وضح االجتماعيةومقاصدها  التعبديفرض هللا العبادات ولكل عبادة جانبها  -س

 شروتحفظ صاحبها من ال االجتماعيةصلة بين العبد وربه وهى تحسن العالقات  :الصالة -

 تحقق التعاون والتكافل بين األغنياء والفقراء :الزكاة -

 هو هلل ويجزى به وهو صلة تعاون وتراحم بين أفراد المجتمع :امـالصي -

 يناقش فيه المسلمون مشكالتهم ويوجدون لها الحلول عالمي إسالميمؤتمر  :جـالحـ -

 متى تكون عبادة المسلم مقبولة ؟ -س

  وينسى  فى حياته على أداء هذه الفرائض اعى، وأال يقتصرن الجانب اإلجتمبأال يغفل فيها ع -ج

 العمل فى الدنيا  

 فيم يتمثل شرف العمل ؟ -س



 
 

 

  حط بهيتمثل فى إتقان العمل وليس فى نوع العمل فمن أتقن عمله شُرف به ومن أهمله ان -ج

 ما ِمفتاح التقدم للمسلمين ؟ -س

 كأنك تموت غدااواعمل آلخرتك  اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداا، -ج

 متى يتحقق لإلنسان الربح والثواب من عمله ؟ -س

 يتحقق ذلك بشرطين:  -ج

 أن يكون هدف العمل إرضاء هللا وطاعته)أ( 

 أال يكون الهدف الوحيد هو الربح أو الشهرة)ب(

 ما أثر طاعة الناس للرسل فى المجتمع ؟ -س

 كل أمة أطاعت رسولها وعبدت ربَّها تقدمت ونالت الخير -ج

 

 وعلى من فُرض ؟ متى فرض الصوم ؟ -س

 فى السنة الثانية من الهجرة ، وفُرض على المسلمين واألمم السابقة -ج

 على من يجب الصوم ؟ -س

 على المسلم البالغ العاقل القادر على الصوم -ج

 ما المقصود بالصوم ؟ وبم يثبت ؟ -س

  لشمس الصوم هو االمتناع عن الطعام والشراب وكل المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب ا -ج

 :ـ  ويثبت برؤية الهالل لقوله  

ا الثيثإذا رأيتم الهالل فصوموا لرؤيته وإذا رأيتموه فافطروا فإذا ُغم عليكم فصوموا "   "ن يوما

 ما الحكمة األساسية للصوم ؟ -س



 
 

 

 ة وتربية الضمير وتقوية العزيمة غرس الصبر وصدق الني -ج

 ما مبطالت الصوم ؟ -س

                كل ما يدخل الجسم من طعام وشراب عمداا -

 الحقنة فى أحد السبيلين -      الحيض والنفاس -

 وم ؟ــــض آداب الصــاذكر بع -س

 ترك قبيــح الكــالم -        تعجيل الفطر وتأخير السحور      -

 كـثرة تـالوة القـرآن -ى صالة القيام                 الحرص عل -

 إتقـان العمــل -مساعدة الفقراء والمحتاجين                -

 ما األيام التى يحُرم فيها الصوم ؟ -س

 يوم الشك عيد الفطر ـ عيد األضحى ـ -ج

 

 وأصحابه قبل صلح الحديبية ؟ما سبب خروج الرسول -س

عهم حابه قاصدين المسجد الحرام ألداء العمرة ال للحرب فلم يكن موأص خرج الرسول  -ج

 سالح

 ما سبب قبول قريش صلح الحديبية ؟ -س

 ألنهم علموا ببيعة الرضوان فخافوا حرب المسلمين ورغبوا فى الصلح -ج

 كان لصلح الحديبية شروط اذكرها. -س

 تقوم هدنة بين المسلمين وقريش لمدة عشرة أعوام -

 ألداء العمرة التاليوأصحابه هذا العام ويعودوا العام  محمد أن يرجع -



 
 

 

 دخل فيه ومن أحب أن يدخل حلف قريش دخل فيه من أحب أن يدخل حلف محمد -

 الترده إليه من قريش رده إليها ومن جاء قريشاا من أتباع محمد من جاء محمداا -

 ما موقف عمر بن الخطاب من شروط الصلح ؟ -س

 روط الصلح فيها ظلم للمسلمينرأى أن ش -ج

 ما الشرط الذى أحزن المسلمين ؟ ولماذا طلبت قريش إلغاءه ؟ -س

ترده إليه ال من قريش رده إليها ومن جاء قريشاا من أتباع محمد من جاء محمداا الشرط هو -ج

 تأمن على تجارتها وقوافلها لكي، وطلبت قريش إلغاءه 

 للمسلمين وضح ذلك. كان صلح الحديبية فتًحا عظيًما -س

              سالمى اإلألن هدنة صلح الحديبية أتاحت للكثير التفكير فى الدين الجديد وقد دخل كثير ف -ج

   ظيم فىعاللذان كان لهما دور  ()خالد بن الوليد وعمرو بن العاص ومنهم فارسان كبيران هما

 الفتوحات اإلسالمية.

 من عثمان بن عفان ؟ -س

ا بعد أبى أحد الشخ-ج   صيات التى كان لها دور عظيم فى صلح الحديبية وكان أول الناس إسالما

 بكر وهو من العشرة المبشرين بالجنة 

 ما موقف عثمان من تعذيب عمه الحكم بن العاص له ؟ -س

 صمد وأصرَّ على عدم الرجوع عن دين اإلسالم -ج 

 اذكر أهم أعمال وصفات سيدنا عثمان بن عفان. -س

      ماله صفاته الكرم والتضحية بالنفس والمال فى سبيل الدعوة وكان شجاعاا ، ومن أع من -ج

 تجهيز جيش العُسرة من ماله الخاص واشترى بئر رومة وقام بجمع القرآن الكريم



 
 

 

 

 (آية83وآياتها) سورة يس من السور المكية التى نزلت فى مكة قبل الهجرة 

 دبدأت بالقسم على صدق رسالة محم فروجزاء من أصر على الكفر وتمادى فى طريق الك 

   ثم تحدثت عن قصة أهل إنطاكية بالشام الذين كذبوا الرسل ونصيحة حبيب النجار لهم الذى  

 قتلوه فأدخله هللا الجنة   

  وتحدثت عن دالئل قدرة هللا فى هذا الكون العجيب 

 وأهل النار ثم تحدثت عن يوم القيامة وأهواله وعن أهل الجنة 

 وُختمت بالحديث عن البعث والجزاء وانفراد هللا بالقدرة القادرة 

 لقرآنامى بقلب الحرفين،وتس افتتحها بهذينألن هللا  بهذا االسمسميت السورة الكريمة : التسمية 

 )من أحكام التالوة(

 د( –ج  –ب –ط  –)ق  اهوهى اضطراب الحرف بين السكون والحركة وحروف :القلقلة 

 ى( وهو قسمان : –و  –وهو إطالة الصوت بحرف من حروف المد)ا  :المــــد- 

 الطبيعيويسمى بالمد  :أصلــى  -

 بسبب الهمزة أو السكون األصليوهو المد الزائد على المد  :فرعــى  -

 

 اذكر بعض الصفات واألعمال التى تعلمتها أسماء من أبيها. -س

عام اء وإطاألمانة والصدق وعفة اللسان والرحمة والرفق بالضعفالقول والعمل و فيالشجاعة  -ج

 الفقراء ونجدة المستغيث

 بم وصفت أم أبى بكر أسماء؟ وماذا استبشرت فيها ؟ -س



 
 

 

 أنها طويلة وجميلة وفيها الكثير من مالمح أبيها واستبشرت فيها الخير والبركة -ج

 بكر بميالد أسماء ؟ لماذا فرح أبو -س

من  لكثيرت قوية الجسم شديدة الذكاء تفهم كل ما تسمعه وتحفظه وتردده فحفظت األنها كان -ج

ا وتقلده فى كل   شيءأشعار العرب وأخبارهم وكانت تحبه كثيرا

 بكر برجاحة العقل وسالمة التفكير وضح ذلك. اتصف أبو -س

 عندما أجاب والده بأنه لم يرد ولم يختر وإنما ذلك من عند الخالق -ج

 العرب قبل اإلسالم. صف حال -س

دة كعبا كان العرب قبل اإلسالم يعيشون حياة يسودها الجهل وتنتشر فيها العادات السيئة -ج

 األصنام ووأد البنات وشرب الخمر ولعب الميسر وكثرة الحروب

 ما سبب سرعة إسالم أبى بكر ؟ -س

  وصحبته له  صفاته الحميدة التى اتصف بها وأخالقه الكريمة التى تتفق مع النبى -ج

 ما سبب سرعة إسالم أسماء ؟ -س

 اقتداؤها بأبيها وحبها الشديد له -ج

 ؟ الرسول  لماذا كانت أسماء تنتـظر -س

 نهلتعرف المزيد عن الدين الجديد الذى يدعو إلى عبادة هللا وترك كل ما يُعبد دو -ج

 ألسماء؟ بم دعا الرسول  -س

 واآلخرة لدنياايُثـبتها على الحق وأن يضاعف لها الثواب فى دعا لها بأن يقوى هللا إيمانها و -ج

 كيف ضربت أسماء المثل األعلى للفتاة المؤمنة ؟ -س



 
 

 

احهم وتعمل بما تتعلمه وكانت تشارك المؤمنين أفر كانت تتعلم من أبيها ومن الرسول -ج

 وأحزانهم وتسأل عنهم وتساعدهم

 بير منه ؟كيف انتقم عم الزبير منه ؟ وما موقف الز -س

نه نفاسه لككتم أيقيَّده بالحبال ولفه فى حصير وعلقه على الحائط وأقد تحته النار وكاد دخانها  -ج

 صبر وتحمل العذاب ولم تتزعزع عقيدته وكلمة التوحيد لم تفارق شفتيه 

 لماذا تعجب المشركون من موافقة أبى بكر على زواج الزبير من أسماء ؟ -س

ا وأبوألن الزبير كان فق -ج ا يرا رق بين م الفواغنياا ولكنهم نسوا أن اإلسالم حط بكر كان تاجرا

 الناس

 ماذا وجدت أسماء فى بيت الزبير ؟ وما أثر ذلك عليها ؟ -س

نها دة أللم تجد إال فراشاا ووسادة من ليف وحيشة وقِربة من جلد للماء وكانت راضية سعي -ج

 اجتمعت مع الزبير على اإلسالم

 ــق المشركون ؟اتفعالم  -س

رة بيته فاختاروا من كل قبيلة فتىا قوياا لمحاص اتفق المشركون على التخلص من الرسول -ج

 ليالا وقتله

 على أبى جهل ؟ ما أثر نجاة الرسول -س

 ُجـنَّ جنونه وذهب إلى بيت أبى بكر فلم يجده وضرب أسماء على وجهها ضربة مألت -ج

 وجهها بالدماء

 ماء بذات النطاقين ؟لماذا ُسميت أس -س



 
 

 

جد ما عندما أرادت أن تعلق سفرة الطعام وسقاء الماء ولم ت أطلق عليها ذلك الرسول  -ج

 السقاء تربطهما به ففكت نطاقها وشقته نصفين وربطت بأحدهما السفرة وباآلخر

 كيف أعلمت أسماء جدها أن أباها ترك لهم خيًرا كثيًرا ؟ -س

صوات من فناء البيت ولفتها بالقماش ثم جعلت جدها جمعت الحصى ومعها عائشة ح -ج

 كفيفاا فاطمـئن َّ  يتحسسها ألنه كان

 ؟ عاهدت أسماء الرسول  شيء أيعلى  -س

 عاهدته على الطاعة هلل ورسوله فى كل ما يأمر به وعبادة هللا وحده -ج

 سًرا ؟ لماذا كان اجتماع المسلمين مع الرسول  -س

 شركين خوفاا من إيذاء الم -ج 

ى فهيرة( امر بن فُ بن أُريقط ، ع عبد هللابن أبى بكر ،  عبد هللاكل من )أسماء ،  ما دور -س

 الهجرة ؟

 لغاراووالدها إلى  كانت تقوم بإعداد الطعام والشراب وتحملهما إلى الرسول: اءـأسم -ج

 وصاحبه قريش والكفار للرسول كان ينقل أخبار : ى بكرـه بن أبـالل عبد -

ا بمسا: طـه بن أُريقـالل عبد -  قلك الطركان دليل الطريق من مكة إلى يثرب ألنه كان عالما

  ارلى الغإالتى تذهب كان يرعى غنم أبى بكر ويسير الغار ليزيل األقدام : يرةـر بن فُهـعام -

 


