
  
  

 (01×  01×  01) الشهريةمسابقة ال

 هـ 4114 اآلخرةجمادى  

 (01×  01×  01)الشهرية  مسابقةللنموذج األجوبة الصحيحة 
  ه0011 اآلخرةجمادى شهر 

 الخيار الثالث الخيار الثاني الخيار األول الســؤال 

1.  
نَـَنا }: يف قول اهلل تعاىل( ُسًوىَمَكانًا )ما املقصود بـ  فَاْجَعْل بـَيـْ

َنَك َمْوِعًدا ََل ُُنِْلُفُه ََنُْن َوََل أَْنتَ   يف مكاٍن َوَسطٍ : أي ُمستويًاا َمكانً  :{َمَكانًا ُسًوى َوبـَيـْ
َمْعَلًما للناس كانًا مَ 

 يًعاجَ 

2.  
ع تقَ ا سَ بحانه أّنَ ه سُ مُ لْ م، وعِ دَ يف القِ  اهلل تعاىل األشياءَ  يرُ قدِ هو تَ 
ته تابَ وكِ ، ةوصَ صُ مَ  فاتٍ نده، وعلى صِ ة عِ ومَ علُ مَ  وقاتٍ يف أَ 

 :هذا تعريف، ته لهيئَ شِ بحانه لذلك ومَ سُ 
 بيْ اإلميان بالغَ  ردَ ضاء والقَ القَ  ليمالعَ  اهللِ  عىن اسمِ مَ 

. (الصَ ض الفِ رمُ ني حني تَ ابِ وَ األَ  الةُ صَ : )ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  سولُ رَ  قال  .3
 ة املقصودة هنا؟َصالالَمن ُهم اأَلَوابُون؟ وما هي 

َن و اْلُمِطيعاأَلَوابُون ُهم 
ُسبِّح

الرُّجوِع  وَكثيِ    نَ و امل
ة َصالالو  ؛إىل اهلِل تعاىل

 هي َصالُة الضَُّحى

تَـَهجُِّدون 
ُ
اأَلَوابُون ُهم امل

هي ِقياُم والَصالة بالَليِل؛ 
 الَليلِ 

اأَلَوابُون ُهم الَتائُِبون؛ 
هي َصالُة والَصالة 

 التَـْوبَة

 ث اِِلجريالثَالِ  الثَاين اِِلجري األَول اِِلجري :فان يف العامطَ غَ  ةُ و زْ ت غَ كانَ   .4

 :اَلسِتشراق هو اِلَدُف األساسي ِمن  .5
ن بالد ة مِ يَ ب األدوِ لْ جَ 

 قرْ الشَ 

ألجل اإلسالم دراسة 
 كِ شْ وتَ  هيهوِ شْ تَ 

ُ
مني سلِ يك امل

 فيه

ُمقاَرنة ِجْنس الَعرب 
 باجلِْنس األُوُرويب

6.  
هذا َمَلٌك نَزَل إىل اأَلرِض مل يَنزِل َقطُّ إََل اليوَم، ): ملسو هيلع هللا ىلص قال النبُّ 

ا ما هُ . (بُِنورَْيِن أُوتِيتَـُهما مل يُؤتـَُهما َنِبٌّ قَبَلكأَبِشر : فَسَلَم وقال
 :ورانِ النُّ  ذانِ هَ 

َصالُة الِعشاء وَصالُة 
 الَفْجر

فاِِتَة الِكتاب وَخواتِيم 
 احَلجُّ والُعمرَة ُسوَرة الَبقَرة

 عليهم رَ مَ وأَ  جِّ ا للحَ دً فْ وَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبُّ  ثَ عَ بَـ  جريع اِلِ اسِ التَ  يف العامِ   .7
 ةثَ بن حارِ  يدَ زَ  يقدِّ الصِّ  كرٍ بَ  وأب احرَ ة بن اجلَ بيدَ عُ  وأب :أميًا وهو

8.  
نَتِسَبة على اإلسالم 

ُ
 اإلميانَ أَن  :من عقائِدهاِفرَقة ِمن الِفَرق امل

ب كِ رتَ مُ وأَن ص، نقُ وَل يَ  زيدُ اإلميان َل يَ أَن و ، لمَ ال عَ بِ  اعتقادٌ 
 :ل اإلميانكامِ   نٌ ؤمِ ر مُ ائِ بالكَ 

رِجَئة
ُ
 الرَاِفَضة اخلوارِج امل

ُسْقَناُه  َحََّت ِإَذا أَقـََلْت َسَحابًا ثَِقاًَل }: ما َمعىن َقوِل اهلل تعاىل  .9
 :{لِبَـَلٍد َميِّتٍ 

حََّت إذا َكَفَر َقوٌم َأرسَلنا 
عليهم َسحابًا َمِليًئا 

باأَلمطاِر مث أَهَلكناُهم 
 بالسُّيول اجلارَِفة 

حََّت إذا َهَبَط الَسحاُب 
الثَِقيُل على اجلِباِل َفدََكها 
 دَكًّا فصاَرت كالَبلِد امليِّت

حََّت إذا محََلت الرِّياُح 
 حابًا ُمثَقاًل باملاءِ سَ 

 ساَقه اهللُ لبَـَلٍد َميِّتٍ 
 فَأْحياهُ 

سَتِطيع :للمولود هو ُحكم الَعِقيَقة  .11
ُ
ر كَ ود الذَ ولُ ة للمَ بَ واجِ  ُمؤَكَدةُسَنة  واِجَبة على امل

 ىنثَ ة للُ حبَ ستَ ومُ 
 


