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 (01×  01×  01)الشهرية  مسابقةللمنوذج األجوبة الصحيحة 
  ه0011 ذو القعدة شهر 

 

 اخليار الثالث اخليار الثاين اخليار األول السـؤال 

حتقيُق الوحدانيَِّة وإبطاُل  : املؤمنونِمن أَهمِ  َمقاِصد ُسورة   .1
 الشِ ركِ 

تثبيُت النَّبِ  صلَّى هللُا عليه 
 وسلَّم وَتسِليُته

ماء  االهتماُم حِبفظ الدِ 
 وأحكامها

" ليكَ وعَ  على هللاِ  لك ِ َو ت َ أان مُ : "لالقائِ  ولُ يُعدُّ قَ   .2
 :ِمن

 رغَ ص  ك الَ الشِ ر   النِ فاق االعِتقادي نَواِقض اإلميان

ُروَءة   .3
ُ
 : ، وهيخالقِ ن الَ اسِ ن مَ مِ امل

ِِ جَ  لُ ذ  بَ    ي
َ
وٍع  نَ  ِ ِمن أي ِ نافِ امل
 يكون لوقٍ مَ  كان لي ِ 

ا راعاتُ مُ  لُ مِ آداب حتَ 
قوف على الوُ  اإلنسانَ 
خالق ن الَ اسِ عند مَ 
 يل العادا وجَ 

مساعدُة اآلخرين 
للُحصوِل على الُسمعة 

 الطي بة

4.  
 إنَّ : )صلَّى هللا عليه وسلَّم النب ِ ما َمعىن َقوِل 

ََ إالَّ  د  حَ أَ  ينَ الد ِ  شادَّ ، ولن يُ ر  س  يُ  ينَ الد ِ   (.هلبَ  

ُميسَّر  ُمسهَّل  أن الدين  :أي
عقائِده وأخالِقه، ويف يف 

د َشدَّ تَمن  وأن، أفعالِه وتُروِكه
يُن  يف َلَبه الدِ  ين انقطَِ َو الدِ 

 وقَهَره

يَن : أي َمن عاَدى الدِ 
َََلَبُه هللاُ وقَ َهرَهُ   وحارَبَه 

َمن َتساَهل يف أَواِمر : أي
الدِ ين ونَواِهيه ومل يَ ُقم هبا 

 َُِلَب يف الدُّنيا واآلِخَرة

5.  
َلي ُت }: قال هللا تعاىل وَُكذِ َب ُموَسى فََأم 

تُ ُهم  َفَكي َف َكاَن َنِكيِ  ما . {لِل َكاِفرِيَن ُُثَّ َأَخذ 
 (:َفَكي َف َكاَن َنِكيِ )َمعىَن 

 ارُ فَّ هؤالء الكُ  رَ نكَ فكيف أَ 
 م هِ لِ سُ رُ  عوةَ دَ 

 وِعقاي كاِل فكيف كان نَ 
 وانِتصاري لُرُسلي

ك ومُ ر قَ نكِ كيف يُ ف
 هذه الخبار دوثَ حُ 

 دِ ن اليَ مِ  ا خي  ليَ العُ  دُ اليَ ): ملسو هيلع هللا ىلصيف َقوِل النبِ    .6
 :َترَِيب  يف ُخُلق. (ىفلَ السُّ 

 ُعُلوِ  اهِلمَّة احلَياء الصَّب  

7.  

 قراءُ الفُ  جاءَ : هللا عنه قال يَ ضِ رَ  ريرةَ عن أي هُ 
 ورِ ثُ الدُّ  هلُ أَ  بَ هَ ذَ : فقالواملسو هيلع هللا ىلص  إىل النب ِ 

  عيمِ  والنَّ اَل العُ  جا ِ رَ ابلدَّ 
ُ
َمن ُهم أَهُل ... يمقِ امل

 :الدُّثُور

  موالالَ  صحابُ أَ  ةفَّ الصُّ  لُ ه  أَ 
ُ
 هللا بيلِ ون يف سَ دُ جاهِ امل

8.  
  صرَ جري انتَ شر اهلِ ث عَ الثالِ  يف العامِ 

ُ
 مونَ سلِ امل

 يدلِ الوَ  د بنِ خالِ  :ةيادَ ق بقِ مارِ ة النَّ عَ وقِ يف مَ  سِ ر  على الفُ 
أي ُعبيِد بن َمسعوٍد 

ثَ ىنَّ بن حارِثَة الشَّيبان ِ  الثَّقفي ِ 
ُ
 امل
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صفحة جديدة من صفحا  ( َم ع  لَ َم ة الدرر)  .9
 :وحتتوي على، موقِ الدرر السنية 

جمموعة من الوسائط التعليمية 
عن كيفية الوضوء والصالة 

 والعمرة

جمموعة من الفكار 
الدعوية يستفيد منها 

الزائر يف تعليم اآلخرين 
 أمور دينهم

عدة اختبارا  يستطيِ 
الزائر من خالهلا تقييم 

وتطوير معرفته يف العلوم 
 الشرعية

على مخسة حىت اآلن ( َم ع  لَ َم ة الدرر)حتتوي   .11
 :أقسام وهي

الطعمة  -الصوم  -الصالة 
 -اللباس والزينة  -والشربة 

 النكاح 

 -الصالة  -الطهارة 
 احلج  -الزكاة  -الصوم 

 -الصوم  -الصالة 
 -اللباس والزينة  -الزكاة 

 الطالق
 


