
  
  

 (01×  01×  01) الشهريةمسابقة ال

 هـ 4114 مادى األولىج 

 (01×  01×  01)الشهرية  مسابقةللنموذج األجوبة الصحيحة 
  ه0011 جمادى األولىشهر 

 

 

 الخيار الثالث الخيار الثاني الخيار األول الســـؤال م

1.  
َنا َعَلى آثَارِِهمْ }: قال اهلل تعاىل معىن ما { بُرسلنا َوقَ فَّي ْ

َنا) بْ َنا وأَْهَلْكنَ  ؟ (َوقَ فَّي ْ  ْلَناز ََمَْونَا وأَ  أتْ بَ ْعنا وأَْرَدْفنا اَعذَّ

يَتحرَّى ويَتطهَّر مبا يَغِلب  متتاليتني يتطّهر مرتني يرتك املاء ويتيمم :َنَِس فإنَّهَمن اشَتَبه عليه ماٌء َطُهور بآخر   .2
 طهارتهعلى ظَنِّه 

ِإْذ تَ بَ رََّأ الَِّذيَن اتُِّبُعوْا ِمَن }: َحذَّر اهلل سبحانه يف َقولِه تعاىل  .3
 : ذمٌّ خلُُلق من األخالِق السيئِة وهو ُخُلق { الَِّذيَن ات َّبَ ُعواْ 

جاَدلة بالباِطل التَّبَ رُّؤ ِمن األصحاب التَّقِليد والتَّبِعيَّة بغري َدليل
ُ
 امل

 احلادي َعشر اهِلجري العاِشر اهِلجري التاِسع اهِلجري :كان عام الُوُفود هو العام  .4

 فَ ن الشُّ مِ   .5
َ
 الكتاببنصِّ  ةيامَ م يوم القِ فاعتهُ ولة شَ قبُ عاء امل

 :والسنة

 َتْ نَ ظ على اث ْ َمن حافَ 
 ا كلَّ ع  طوُّ ة تَ كعَ َر  شرةَ عَ 

 يوم

إذا مل يكن  الَبار بَواِلَدْيهِ 
 له إخوة

 شفاعة َمن مات ِمن
هم يف آبائِ  الصغارِ  لدانِ الوِ 

م إذا احتسبوهم وأمهاتِ 
 ة  صادق تعاىل بنية   اهللِ  عندَ 

تال ة البأس عند قِ دَّ شِ  :م؛ وهوزْ العَ  :ن َماسن األخالقمِ   .6
 فارالكُ 

ِإْمضاء الرأي وعدم 
دُّد بعد تَ بَ نيُّ السَّداد  إكرام ابن السَِّبيل الرتَّ

َمن : )أنَّه قال ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب ُهريرََة َرِضَي اهلل عنه، عن النيبِّ   .7
ََيَعل يف أَْنِفه املاَء مث يَدَفعه  يَُدلِّك أَعضاَء الُوُضوء يَتوضَّأ َثالث ا َثالث ا (:فَ ْلَيْستَ ْنِثر: )معىن(. َتوضََّأ فَ ْلَيْستَ ْنِثر

 بُقوَّة

َسرِيَّة  عليها محزة بن  ملسو هيلع هللا ىلصيف العام األول اهِلجري بَعَث النيبُّ   .8
طَِّلب إىل

ُ
 دومة اجلندل بطن رابغ سيف البحر :عبد امل

 َأخَذ باألسباب َخرَج يف أوَّل النَّهار َقَضى اأَلْمَر وأهنَاهُ  {مُثَّ أَتْ َبَع َسَبب ا}: ما املقصود بقول اهلل تعاىل  .9

على املنهج مرجع عاملي  :العبارة املكتوبة ضمن شعار مؤسسة الدرر السنية هي  .11
 الصحيح

مرجع علمي موثّق على 
منهج أهل السنة 

 واجلماعة

علمي على عقيدة مرجع 
 أهل السنة

 


