
  
  

 

 (01×  01×  01) الشهري اسبقة  امل

 هـ 4114  جحلاذو  

 (01×  01×  01)الشهرية  مسابقةللمنوذج األجوبة الصحيحة 
  ه0011  ةجحلاذو شهر 

 

 اخليار الثالث اخليار الثاين اخليار األول الســـــــؤال م

1.  
ٍم }: قال هللا تعاىل َويَْذُكُروا اْسَم اَّللِه ِِف أَّيه

إنه األَّيَم  :قال ُُجُهوُر الُعلماءِ . {َمْعُلوَماتٍ 
عُلومات هي

َ
 :امل

ُم التهشرِيق ُم َعشِر ذي احلجهةِ  َأشُهر احَلج ِ  أَّيه  أَّيه

ما يَعِدالن َأْجر  :ةِمن َفضاِئل احَلجِ  والُعمرَ   .2 أَّنه
 الشههادة

ما يَنِفيان الَفقر والذُّنوب ما  أَّنه أركان اإلميان ِمن أَّنه
 الستة

ْطَلق ِمن  .3
ُ
 َفجِر يَوِم الت هْرِويَة بعِد َصالِة الِعيد أَوهِل ذي احلجهِة  :يَبَدأ التهكِبرُي امل

أنه َمن َصاَمه ُكِتَب مع  :ِمن َفضاِئل يَوِم َعَرفَة  .4
يِقني والشَُّهداء  الصِ دِ 

أنهه َأكثَ ُر يَوٍم يُعِتق هللاُ فيه 
 ِعباًدا ِمن النهار

أنهه يَعِدُل لَيَلة الَقْدِر ِف 
 الَفضِل واأَلْجر

  كبريِ الته  نُ مْ زَ   .5
ُ
 :د هويه قَ امل

ى ضحَ األَ  يدِ عِ  الةِ ن صَ مِ 
 مِ َّيه أَ  لِ وه أَ  سِ شَ  روبِ إىل غُ 

 يقشرِ الته 

 ومِ يَ  جرِ ن فَ مِ  لواتِ الصه  بعدَ 
ث الِ الثه  ومِ اليَ  صرِ ة إىل عَ رفَ عَ 

 ةن ذي احلجه شر مِ عَ 

 ومٍ يَ  لِ أوه  سِ شَ  روقِ مع شُ 
 الةِ صَ ة إىل ن ذي احلجه مِ 

 
َ
 ةفَ رَ عَ  ومَ ب يَ غرِ امل

 أْن تكوَن أمتهت ِستهَة أْشُهرٍ  أْن تكوَن جاَوَزت السهَنة :الضهْأنِ ِمن ُشروِط ِصحهة اأُلضِحية ِف   .6
أاله يَِقله ُعُمُرها عن 

 َسنَ تَ نْيِ 

 :ِصياُم يَوِم َعَرَفة  .7
ُيَكفِ ر السهَنَة اليت قَبَله 

 ُيكفِ ر السهَنَة اليت بَعَده فقط فقط
ُيكفِ ر السهَنَة اليت قَبَله 

 بَعَدهوالسهَنَة اليت 

ََتِخرُي التهضِحية إىل ََثلِث  :ِمن آداِب اأُلضِحية وُسَنِنها  .8
 َأَّيِم التهشرِيق

َضحِ ي بَنفِسه إْن 
ُ
أْن يَذَبَح امل

 اسَتطاع
التهَصدُّق بَلحِم اأُلضِحية  

 ُكلِ ها

9.  
َوأَذِ ْن ِف النهاِس ِِبحلَْجِ  ََيُْتوَك } :قال هللا تعاىل

رَِجااًل َوَعَلى ُكلِ  َضاِمٍر ََيِْتنَي ِمْن ُكلِ  َفجٍ  
 (:رضامِ )عىن ما مَ . {َعِميقٍ 

الَبعرُي املهزوُل الهذي أتْ َعبه 
 ةً اعَ ُجَ  جه  احلَ اليت َتِت  فواجُ األَ  السهفرُ 

شهْوُق الذي َيكُتُمه ال
َضمائِرِهم احُلجهاُج ِف 

 للَبيِت احلَرام

 ه 11 ه 11 ه 9 :اعدَ الوَ  ةَ جه حَ ملسو هيلع هللا ىلص  النبُّ  جه حَ  عامٍ  ِف أي ِ   .11

 


