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بدؼ هللا الخحسؽ الخحيؼ
مخاجعة مادة التخبية اإلسالمية
أسئمة اختيار مؽ متعجد
الجكتؾر معاذ تيديخ عياصخة
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 .1يجل قؾل رسؾ ل هللا صمى هللا عميو وسمؼ ":مثل الحي يقخأ القخآن وىؾ حافظ لو مع
الدفخة الكخام البخرة ،ومثل الحي يقخأ القخآن وىؾ يتعاىجه وىؾ عميو شاق فمو أجخان"
عمى واجبشا نحؾ القخآن الكخيؼ ىؾ :
أ -تععيسووالتأدبمعو 

ب -قخاءتووتعمػأحكامالتجؽيج

ج -االستساعلتالوتوواإلنراتإليو
د -تجبخآياتو

 .2مؽ آداب االستساع إلى القخآن الكخيؼ
أــالتفكخوالتجبخب ــحزؽرالقمبج ــأ+بد.تكخارتالوتو
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 .3الؾاجب نحؾ القخآن الكخيؼ الحي يجل عميو قؾل أمشا عائذة – رضي هللا تعالى
عشيا  " :-كان خمقو القخآن " ىؾ:
أ.تععيسووالتأدبمعو
ب.قخاءتووتعمػأحكامالتجؽيج
ج.التحميبساجاءبومؼأخالق
د.أ+ج

 .4واحجة مؽ اآلتي تعج تؾجييا إيسانيا في وصايا لقسان البشو:
أ -االقتجاءبالرالحيؼ

ب -الربخ

ج -مخاقبةهللاتعالى

د -االعتجالوالتؽسط



 .5التؾجيو الحي يجل عميو قؾلو تعالى " واتبع سبيل مؽ أناب إلي " مؽ التؾجييات:


أــاإليسانية 

بــاألخالقية 

جــاإلجتساعية 
دــالجعؽية 
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 .6الرحابي الجميل الحي ندلت في اآلية الكخيسة " وإن جاىجاك عمى  .....فال

تظعيسا " ىؾ:

أــأبؽعبيجة–رضيهللاتعالىعشو– 

بــعسخبؼالخطاب–رضيهللاتعالىعشو– 

جــسعجبؼأبيوقاص–رضيهللاتعالىعشو– 

دــأبؽىخيخة–رضيهللاتعالىعشو– 

 .7تقجيؼ التؾحيج عمى سائخ األعسال يشجرج تحت تشغيؼ األولؾيات وفق:
أ -الؽقت

ب -الحاجة

ج -األىسية
د -الشتيجة

 .8تقجيؼ السدمؼ العسل السدتعجل عمى غيخه مؽ األعسال يشجرج تحت تشغيؼ األولؾيات

وفق:

أ -الؽقت

ب -الحاجة

ج -األىسية
د -الشتيجة
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 .9يجل قؾلو تعالى  " :بل اإلندان عمى نفدو بريخة " عمى ميارة الزمة لتشغيؼ

األولؾيات وىي:

أــالتخطيطالسدتسخ 

بــفيػطبيعةاألعسال 

جــإدارةالحاتومعخفةالقجرات 
دــالشيءمساذكخ

 .11يجل تحخيؼ جسع الخجل بيؽ السخأة وعستيا أو خالتيا في الدواج عمى عالقة
الدشة الشبيؾية بالقخآن الكخيؼ أنيا:
أ -مؤكجة

ب -مبيشةومفرمة
ج -مدتقمة
د -أ+د

 .11يدتجل عمى حجية الدشة الشبؾية مؽ:
أــإجساعاألمةاإلسالمية 
بــالقخآنالكخيػ 

جــأ+ب 

دــالشيءمساذكخ 
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 .12العالمتان المتان قرجىسا الشبي صمى هللا عميو وسمؼ في قؾلوّ ":أييسا ما كانت
قبل صاحبتيا فاألخخى عمى إثخىا قخيبا" ىسا:
أ -الجخانوالخدؽفاتالثالثة

ب -طمؽعالذسذمؼمغخبياوخخوجالجابة
ج -ظيؽرالججالويأجؽجومأجؽج

د -الجخانوطمؽعالذسذمؼمغخبيا

 .13مؽ عالمات الداعة التي تشجرج تحت تغيخ في الدشؽ الكؾنية :
أــإنذقاقالقسخ 

بــكثخةالدالزل 

جــظيؽرالجيل 
دــأ+ب 

 .14أطمق القخآن الكخيؼ عمى عالمات الداعة لفظ:
أــالدشؼ 

بــاألمارات 
جــاألشخاط 

دــالشيءمساذكخ 

 15ــ عالمة مؽ عالمات الداعة الكبخى تدؾق الشاس إلى محذخىؼ ىي:
أــالجابة 
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بــالخدؽفاتالثالثة 

جــيأجؽجومأجؽج 

دــالشار 

 16ــ الخجل الحي يقتل الججال ىؾ:
أــالسيجي 

بــسيجنادمحمصمىهللاعميووسمػ 

جــسيجناعيدىصمىهللاعميووسمػ 

دــسيجنامؽسىصمىهللاعميووسمػ

 17ـ العالمة التي تكمؼ الشاس بعج خخوجيا فترفيؼ بالكفخ أو اإليسان ىي:
أــالججال 

بــالسيجي 

جــيأجؽجومأجؽج 

دــالجابة 

 – 18يجل قؾلو تعالى " :ثؼ نفخ فيو أخخى فإذا ىؼ قيام يشغخون " عمى:
أــالشفخةاألولى 
بــالجخان 

جــالشار 

دــالشيءمساذكخ 
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 – 19مؽ أحجاث يؾم القيامة الؾرود عمى الحؾض ،ويأتي تختيبو بعج:
أــالعخضوالحداب 

بــالسخورفؽقالرخاط 
جــالحذخ 

دــالشيءمساذكخ 

 -21مؽ الذفعاء يؾم القيامة:
أــاألنبياء–عمييػالرالةوالدالم– 

بــالرالحؽن 

جــالقخآنالكخيػ 

دــجسيعماذكخ 

 – 21الرحابي الجميل الحي دعا لو الشبي صمى هللا عميو وسمؼ بكثخة الحفظ ىؾ:
أــإبؼعباس–رضيهللاتعالىعشيسا– 

بــمعاذبؼجبل–رضيهللاتعالىعشو– 

جــسعجبؼأبيوقاص–رضيهللاتعالىعشو– 

دــأبؽىخيخة–رضيهللاتعالىعشو– 
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ال كمسة طيبة كذجخة طيبة أصميا ثابت
 22ــ قال تعالى " ألؼ تخى كيف ضخب هللا مث ً
وفخعيا في الدساء  "..ما تجل عميو اآلية الكخيسة:
أ -الرحبةالرالحة

ب -الكمسةالطيبة
ج -افعالالخيخ

د -نعسةالسفاصل

 23ــ جاءت كمسة " صجقة " في الحجيث نكخة وليدت معخفة لتجل عمى :
أــنعسةاألمؽال 

بــالرجقةبالسعشىالخاص 

جــالرجقةبالسعشىالعام 
دــأ+ب 

 24ــ يعتبخ يؾم الجسعة أفزل مسا سؾاه مؽ األيام ألنو:
أــفيوخمقآدم–عميوالرالةوالدالم– 
بــألنوتؤدىفيوصالةالجسعة 

جــالتقؽمالداعةإالبو 

دــأ+د 
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 25ــ إذا صمى السجشؾن صالة الجسعة فإن صالتو:
أــالترحوعميوأنيرميصالةالعيخ 
بــترحوأجدئتوعؼصالةالعيخ

جــالترحوالتجبعميوصالةالعيخ 

دــالشيءمساذكخ 

 26ــ يدتحب أن يقخأ اإلمام في الخكعة الثانية مؽ صالة الجسعة:


أــسؽرةالغاشية 

بــسؽرةالحاقة 

جــسؽرةاألعمى 
دــسؽرةالشاس 

 27ــ التختيب الرحيح لسقاصج الذخيعة ىؾ حفظ :
أـالعخض،السال،الشفذ،الجيؼ،العقل 

بــالجيؼ،العخض،السال،الشفذ،العقل 
جــالجيؼ،الشفذ،العقل،العخض،السال 
دــالجيؼ،العقل،الشفذ،العخض،السال 
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 28ــ مؽ وسائل حفظ العقل:
أــتحخيػالبجع 

بــالعمػوالبحثوالتفكخ 

جــتذخيعالدواج 
دــتحخيػالدخقة 

 29ــ مؽ األمثمة عمى مختبة الزخوريات في مقاصج الذخيعة:
أــطيارةالبجنوالثؽب 
بــتحخيػقتلالشفذ 

جــإباحةالفطخفيرمزانلمسدافخ 

دــب+ج 

 31ــ يشجرج حق حخية الخأي والفكخ تحت الحقؾق:
أــالدياسية 

بــاإلعتقاديةوالفكخية 
جــالذخرية 

دــاالجتساعية 
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 31ــ مؽ الحقؾق اإلجتساعية:
أــحقالحياة 

بــحقالتعمػ 
جــحقالعسل 

دــحقالتخشحلإلنتخابات 

 32ــ يجل قؾلو تعالى " :قل إنسا أعغكؼ بؾاحجة أن تقؾمؾا هلل مثشى وفخادى ثؼ تتفكخوا

" عمى حق:

أــحخيةالخأيوالتفكخ 
بــحخيةالعمػ 

جــحخيةالسداواة 

دــالشيءمساذكخ 

 33ــ تعخف بــ " :السعاييخ التي يرجر الذخص بشاء عمييا أحكامو عمى األشياء

واألحجاث " ..
أــالسيارات 

بــالدمؽكيات 

جــالقيػ 

دــاإليسان 
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 34ــ مؽ القيؼ الدمؾكية التي حث عمييا اإلسالم:
أــالثقةباهللتعالى 

بــاألمانة 

جــاإلحدان 

دــالشيءمساذكخ 

 35ــ يجل قؾلو صمى هللا عميو وسمؼ  " :كمكؼ راع وكمكؼ مدؤول عؽ رعيتو " عمى
ميارة:

أــالحؽار 

بــبشاءالعالقاتاإليجابيةمعاآلخخيؼ 

جــالقيادة 

دــإدارةالؽقت 

 36ــ الرحابي الجميل الحي طمب مشو الشبي صمى هللا عميو وسمؼ أن يتعمؼ الدخيانية

ىؾ:

أــحدانبؼثابت–رضيهللاتعالىعشو– 

بــمرعببؼعسيخ–رضيهللاتعالىعشو– 

جــأبؽمؽسىاألشعخي–رضيهللاتعالىعشو– 
دــزيجبؼثابت–رضيهللاتعالىعشو– 
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 37ــ معشى كمسة " شفا " في قؾلو تعالى " :شفا حفخة " ىؾ:
أــالتسدغباإلسالم 

بــحافة 

جــقعخالحفخة 

دــالشيءمساذكخ 

 38ــ جاءت كمسة " جسيعا " في قؾلو تعالى " :واعترسؾا بحبل هللا جسيعا " لتجل

عمى:

أــأىسيةالجعؽةإلىالخيخ 

بــأىسيةالسدؤوليةالسجتسعية 

جــأىسيةالؽحجةوعجمالتفخق 
دــأىسيةتقؽىهللاتعالى 

 39ــ مؽ خالل وثيقة السجيشة السشؾرة يجل قؾلو صمى هللا عميو وسمؼ  " :وأن عمى
الييؾد نفقتيؼ ،وعمى السدمسيؽ نفقتيؼ " عمى حق:

أــاألمؼوالتشقل 
بــالسداواة 

جــحقالتسمغ 

دــحقالسؽاطشة 
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 41ــ مؽ خالل وثيقة السجيشة السشؾرة يجل قؾلو صمى هللا عميو وسمؼ  " :وأن
السؤمشيؽ الستقيؽ أيجييؼ عمى مؽ بغى عمييؼ " عمى واجب:

أــالتشاصحوالتؽاصيبالخيخ 
بــالتكافلاإلجتساعي 

جــاحتخامسيادةالشعاموالقانؽن 
دــالشيءمساذكخ 

 41ــ تعخف بــ  " :مشجدات األمة السادية والسعشؾية في مجاالت الحياة جسيعيا
الدياسية واالجتساعية " ....

أــاألمةاإلسالمية 

بــالتكافلاإلجتساعي 

ن
جــالؽسطيةوالتؽاز

دــالحزارةاإلسالمية 

 42ــ واحجة مسا يمي ليدت مؽ األسباب الجاخمية لمتخاجع الحزاري:
أــالييسشةالثقافيةوالفكخية 

بــانتذارالفخقةوالعربية 
جــالييسشةاالقترادية 

دــأ+ج 
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 43ــ مؽ مقؾمات الؾطؽ:
أــاألرض 

بــالذعب 
جــالشعام 

دــجسيعماذكخ

 44ــ واحجة مسا يمي تعتبخ مؽ صؾر اإلنتساء لألمة اإلسالمية:
أــاإللتدامبالقؽانيؼوالتذخيعات 

بــالسحافعةعمىالسؤسدات 
جــفيػتاريخووثقافتو 

دــالسحافعةعمىمشجداتيا 

 45ــ الحي يظمب بيان الحكؼ الذخعي في السدألة ىؾ:
أــالسفتي 

بــالسدتفتي 

جــالسفتىبو 

دــالسدتفتىعشو 
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 46ــ اختالف الرحابة – رضي هللا تعالى عشيؼ – في فيؼ حجيث الخسؾل صمى هللا
عميو وسمؼ  " :ال يرميؽ أحجكؼ العرخ إال في بشي قخعة " كان يؾم غدوة:

أــأحج 

بــبجر 

جــاألحداب 
دــتبؽك 

 47ــ األثخ الدمبي لمحجيث السؾضؾع  " :مؽ زار قبخ والجيو أو أحجىسا يؾم الجسعة

فقخأ سؾرة يذ غفخ لو " ىؾ:

أــتذؽيوصؽرةالرحابة–رضيهللاتعالىعشيػ– 
بــالؽقؽعفيالذخك 

جــانتذارالبجعبيؼالسدمسيؼ 

دــب+ج 

 48ــ مؤلف كتاب " السرشؾع في معخفة الحجيث السؾضؾع " ىؾ:
أــاإلمامالبخاري 

بــابؼحجخالعدقالني 

جــعميالقاري 

دــالشيءمساذكخ 
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 49ــ الرحابي الجميل الحي روى حجيث " خظخ الحنؾب " ىؾ:
أــحدانبؼثابت–رضيهللاتعالىعشو– 

بــمرعببؼعسيخ–رضيهللاتعالىعشو– 
جــسيلبؼسعج–رضيهللاتعالىعشو– 
دــزيجبؼثابت–رضيهللاتعالىعشو– 

 51ــ الرحابي الجميل الحي كان آخخ مؽ مات في السجيشة السشؾرة ىؾ:
أــحدانبؼثابت–رضيهللاتعالىعشو– 

بــمرعببؼعسيخ–رضيهللاتعالىعشو– 
جــسيلبؼسعج–رضيهللاتعالىعشو– 
دــزيجبؼثابت–رضيهللاتعالىعشو– 

 51ــ مؽ األمؾر التي يدداد بيا إثؼ الرغيخة:
أــكثخةارتكابياواالصخارعمييا 

بــالفخحوالتفاخخبيا 

ج ـصجورىاعسؼيقتجيبوالشاس 
دــجسيعماذكخ 
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 52ــ يجل قؾلو تعالى " :يا أييا الحيؽ آمشؾا إذا ضخبتؼ في سبيل هللا فتبيشؾا وال تقؾلؾا
لسؽ ألقى إليكؼ الدالم لدت مؤمشا " عمى:

أــتكفيخالسدمػكقتمو 

بــالشييعؼردالدالمعمىالكفار 

جــالشييأنيبادرالسدمػلمحكػعمىالشاسبالكفخ 

دــأ+ج 

 53ــ يجل قؾل الشبي صمى هللا عميو وسمؼ  " :وهللا ال يؤمؽ  ....الحي ال يأمؽ جاره

بؾائقة " عمى :

أــتكفيخمؼيؤذيجيخانوونفياإليسانعشو 

بــعجمكسالإيسانالحييؤذيجاره 

جــأ+ب 

دــالشيءمساذكخ 

 54ــ مؽ األمثمة عمى العشف السعشؾي:
أــشتػالشاس 

بــضخبالشاس 

جــاالستيداءبالشاس 
دــأ+ج 
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 55ــ واحجة مسا يمي ليدت مؽ أساليب حساية السجتسع مؽ العشف:
أــتعسيقاإليسانباهللتعالى 
بــالتثقيفوالتؽعيةوالخفق 
جــالتأثخالدمبيباآلخخيؼ 

دــتؽفيخفخصعسللمذباب 
 56ــ معشى كمسة " سؾءة أخيو " الؾاردة في قرة ابشي آدم صمى هللا عميو وسمؼ ىؾ:
أــيدتخأخاه 

بــجثةأخيو 

جــتخجع 

دــالشيءمساذكخ 

 57ــ أصبح ابؽ آدم صمى هللا عميو وسمؼ القاتل مثاال عمى البغي والعجوان عمى مخ
األزمان ألنو:

أــليذمؼالستقيؼ 

بــلػيجفؼأخاهفيبجايةاألمخ 

جــعرىأباه 

دــأولمؼسؼالقتل 
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 58ــ مؽ الق اخرات التي صجرت عؽ مشغسة اليؾندكؾ:
أــأنالعخبىػمؼبشؽاىحهالسجيشةوأسدؽىاقبلأكثخمؼ()0555عام 

بــأصجرتمحكخةفشجتفيياالسداعػالييؽدية 

جــبيانالسدمساتالتاريخيةلسجيشةالقجس 

دــاعتسادالتدسيةاإلسالميةلمسدججاألقرىوليذالتدسيةالييؽدية 

 59ــ صاحب اإلعسار الثاني لمسدجج األقرى ىؾ:
أــالسمغعبجهللااألول 
بــالسمغالحديؼ 

جــالذخيفالحديؼ 

دــالسمغعبجهللاالثاني 

 61ــ تأسدت الييئة الخيخية األردنية الياشسية لإلغاثة والتشسية والتعاون العخبي

واإلسالمي عام:
أــ 0995

بــ 0990
جــ 0991
دــ 0992
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 61ــ يجل قؾلو تعالى " :لمخجال نريب مسا اكتدبؾا ولمشداء نريب مسا اكتدبؽ "

عمى:

أــحقالسخأةفيالعسلوالتسمغ 
بــحقالسخأةفيالتعمػ 

جــحقالسيخ 

دــحقالسخأةفيالسيخاث 

 62ــ مؽ الحقؾق الخاصة بالسخأة:
أــحقالتعاونفيتخبيةاألبشاء 
بــحقالسيخ 
جــحقالشفقة 
دــب+ج 

 63ــ عجة السخأة الستؾفى عشيا زوجيا عمسا أنو لؼ يجخل بيا ىي:
أــالعجةعمييا 

بــثالثةأشيخقسخية 

جــأربعةأشيخوعذخةأيام 
دــثالثةقخوء 
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 64ــ عجة السخأة التي ال تحيض ىي:
أــالعجةعمييا 

بــثالثةأشيخقسخية 

جــأربعةأشيخوعذخةأيام 

دــثالثةقخوء 

 65ــ يعخف بــ  " :امتشاع السخأة عؽ الديشة بعج وفاة زوجيا " :
أــالعجة 

بــالدتخ 
جــالحجاد 
دــأ+ج 

 66ـ الظالق السقرؾد في قؾلو تعالى  " :الظالق مختان فإمداك بسعخوف أو تدخيح

بإحدان " ىؾ:

أــالطالقالبائؼبيشؽنةصغخى 
بــالطالقالبائؼبيشؽنةكبخى 
جــالطالقالخجعي 
دــالفدخ 
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 67ــ الظالق الحي يشقص عجد الظمقات ،ويخث كل مؽ الدوجيؽ اآلخخ وإن تؾفي في
العجة ىؾ الظالق:

أــالطالقالبائؼبيشؽنةصغخى 
بــالطالقالبائؼبيشؽنةكبخى 
جــالطالقالخجعي 
دــالفدخ 

 68ــ الظالق الحي يشيي العالقة الدوجية بيؽ الدوجيؽ ىؾ الظالق :
أ.الطالقالخجعي 
ب.الطالقالبائؼ 
ج.الفدخ 
د.جسيعماذكخ 
 69ــ أعاد رجل زوجتو التي خالعيا خمعا رضائيا إلى عرستو بخضاىا و بعقج و ميخ
ججيجيؽ عمسا انو طمقيا طمقتيؽ قبل الخمع؛ الحكؼ في ىحه الحالة ىؾ:
أ.اليجؽز؛ألنوطالقبائؼبيشؽنةكبخى 
ب.يجؽز؛ألنوطالقبائؼبيشؽنةصغخى 
ج.اليجؽز؛ألنوطالقبائؼبيشؽنةصغخى 
د.يجؽز؛ألنوطالقرجعي 
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 71ــ الدوج الحي خالعتو زوجتو في عيج الخسؾل صمى هللا عميو وسمؼ ىؾ :
أــحدانبؼثابت–رضيهللاتعالىعشو– 

بــمرعببؼعسيخ–رضيهللاتعالىعشو– 
جــسيلبؼسعج–رضيهللاتعالىعشو– 
دــثابتبؼقيذ–رضيهللاتعالىعشو– 

 71ــ خالعت امخأة مجخؾل بيا زوجيا خمع ًا قزائيا ،عمس ًا أنو كان قج طمقيا قبل ذلػ
طمقة واحجة ،فشؾع التفخيق ىؾ:
أ.رجعي 
ب.بائؼبيشؽنةصغخى 
ج.بائؼبيشؽنةكبخى 
د.فدخ 
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 72ــ  .حكؼ التفخيق بدبب إعدار الدوج وعجم قجرتو عمى الشفقة وكان مكسال لمثالث
ىؾ:
أ.رجعي 
ب.بائؼبيشؽنةصغخى 
ج.بائؼبيشؽنةكبخى 
د.فدخ
 .73أعاد رجل زوجتو التي فخق القاضي بيشيسا لمذقاق والشداع إلى عرستو بخضاىا
و بعقج و ميخ ججيجيؽ عمسا انو طمقيا طمقتيؽ قبل ذلػ؛ الحكؼ في ىحه الحالة ىؾ:
أ.اليجؽز؛ألنوطالقبائؼبيشؽنةكبخى 
ب.يجؽز؛ألنوطالقبائؼبيشؽنةصغخى 
ج.اليجؽز؛ألنوطالقبائؼبيشؽنةصغخى 
د.يجؽز؛ألنوطالقرجعي 
 .74يقخر الحكسان التفخيق بدبب لمذقاق والشداع عمى قدؼ مؽ السيخ في حالة:
أ.اإلساءةكميامؼالدوج 
ب.إنكانتاإلساءةمذتخكة 
ج.اإلساءةجسيعيامؼالدوجة 
د.الشيءمساذكخ 
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 75ــ مؽ صؾر الجياد بالسعشى الخاص:
أــجيادالذيطان 
بــجيادالشفذ 
جــالجيادبالشفذ 
دــجسيعماذكخ 

 76ــ يجل قؾل الشبي صمى هللا عميو وسمؼ لحدان بؽ ثابت  -رضي هللا تعالى عشو -
 " :اىج السذخكيؽ فإن جبخيل معػ " عمى نؾع مؽ أنؾاع الجياد بالسعشى الخاص
وىؾ:
أــالجيادبالسال 
بــالجيادبالشفذ 
جــالجيادبإعانةالسقاتميؼ 
دــالجيادبالخأيوالكمسة 
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 77ــ معشى كمسة " اثاقمتؼ " في قؾلو تعالى " :اثاقمتؼ إلى األرض " ىؾ:
أــقتمتػ 
بــتباطأتػوتقاعدتػ 
جــاخخجؽالمجياد 
دــالشيءمساذكخ 
 78ــ يجل قؾلو تعالى " وإن تتؾلؾا يدتبجل قؾما غيخكؼ " عمى صؾرة مؽ صؾر التيجيج
اإلليي وىؾ:
أــالعحاباألليػ 
بــالتيجيجباالستبجال 
جــأ+ب 
دــالشيءمساذكخ
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