
  ١  قم الفقرة ر

  مقدمة الفقرة 
  صورة...)  ،(القطعة

اآلية  تدل  هدى): منوا بربهم وزدناهمآإنهم فتية : (قال هللا تعالى 
من الشباب  اية اإلسالم بفئةمن جوانب عنالكريمة على جانب 

  خالل: 

  بدائل الفقرة 

  أهمية هذه المرحلة في تكوين شخصيتهم   أ

  مر اإلنسان الحث على اغتنام هذه المرحلة من ع  ب 

  ذكر الشباب في سياق المدح   ج

  كالدعوة إلى هللا  ؛تكليف الشباب بمهمات متعددة  د 

  ج  اح اإلجابة مفت



 

  ٢  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  (القطعة، صورة...) 

  
  : من التحديات التي تواجه الشباب 

  

    بدائل الفقرة 

  الفقر والبطالة   أ

  ديثة من لوسائل التقنية الحاآلستخدام اال  ب 

  محاربة األفكار المنحرفة   ج

  تدريب النفس على العفة   د 

  أ  ابة مفتاح اإلج



 

  ٣  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  (القطعة، صورة...) 

  

  
  : السياحة آداب من تعدّ   واحدة من اآلتية

  

    بدائل الفقرة 

  التأمل بهدف االعتبارالتفكر و  أ

  الترويح عن النفس والتنزه   ب 

  عوب التعارف بين الش  ج

    الرفقة الصالحة اختيار  د 

  د   مفتاح اإلجابة 



 

  ٤  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  (القطعة، صورة...) 

  

  
 اللعان وال ،ليس المسلم بالطعانقوله صلى هللا عليه وسلم: (في 

نحو   اتنا اجبواجب من وعلى  داللة  ) وال البذيء ،وال الفاحش
  : هو السائحين في بلدنا  

  

    بدائل الفقرة 

  يقصده د التائهين منهم إلى المكان الذيشاإر  أ

  والتعامل معهم بلطف تيسير أمورهم وتسهيل معامالتهم   ب 

  أو االعتداء عليهم بقول أو فعل لهمتجنب اإلساءة   ج

  الشراءق بهم في البيع والرف  د 

  ج  مفتاح اإلجابة 



 

  ٥  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  (القطعة، صورة...) 

  

  
  .)اهلينوأمر بالعرف وأعرض عن الج   العفو ذ خقال هللا تعالى (

  : على مفهوم  الكريمة داللة اآليةفي 
  

    بدائل الفقرة 

     األمانة  أ

  عتذاراال  ب 

  علو الهمة   ج

  الكلم الطيب   د 

  ب   مفتاح اإلجابة 



 

  ٦  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  (القطعة، صورة...) 

  : هي عتذارآداب اال

    بدائل الفقرة 

  المناسب  الشخص وسلوب واأل ن المكا اختيار   أ

  سلوب المناسب واأل والمكان الطريقة تيار اخ  ب 

  سلوب والمكان المناسب اختيار الوقت واأل  ج

  سلوب والهدف المناسب اختيار الوقت واأل  د 

  ج  مفتاح اإلجابة 



 

  ٧  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  (القطعة، صورة...) 

  

  
وفيه  ، لى ربهإما يكون العبد أقرب  عد فيه يالسلوك التعبدي الذي 

  : هو    تعالى؛ بلغ صور التذللأ
  

    بدائل الفقرة 

  تكبيرة اإلحرام   أ

  قراءة سورة الفاتحة   ب 

  الركوع   ج

  السجود   د 

  د   مفتاح اإلجابة 



 

  ٨  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  (القطعة، صورة...) 

  
الصالة الوضوء عبادة يستعد بها المؤمن للوقوف بين يدي هللا في 

  : هوو
  

    

  لصحة الصالة  ركن   أ

  لصحة الصالة شرط  ب 

  لصحة الصالة  واجب   ج

  مندوب لصحة الصالة   د 

  ب   مفتاح اإلجابة 



 

  ٩  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  (القطعة، صورة...) 

  

  
  "ًرا لَُهْم َوأََشدَّ تَثْبِيتًاَولَْو أَنَُّهْم فَعَلُوا َما يُوَعُظوَن بِِه لََكاَن َخيْ : "قال تعالى

  : يمة وسيلة من وسائل علو الهمة هي الكر اآليةذكرت 
  

    بدائل الفقرة 

  الغايات الطموح و  أ

  إدارة المعرفةالعلم و  ب 

  الجزاءستشعار األثر وا  ج

  القدوة الحسنة   د 

  أ  مفتاح اإلجابة 



 

  ١٠  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  (القطعة، صورة...) 

  

  
،  األهداف والغايات النبيلةغ لوالعزيمة األكيدة في بإلرادة وقوة ا( 
  :  لىلى معالي األمور) مفهوم يدل عل إتجاوز العقبات للوصوو
  

    بدائل الفقرة 

 الكلم الطيب   أ

عتذاراال  ب   

  األمانة  ج

 علو الهمة    د 

  د   مفتاح اإلجابة 



 

  ١١  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  (القطعة، صورة...) 

  

  
  : كتاب  الحسن الندوي رحمه هللا أبيمؤلفات من 

  

    بدائل الفقرة 

    ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين  أ

  رياض الصالحين   ب 

  حياة الصحابة    ج

  رجال حول الرسول   د 

  أ  مفتاح اإلجابة 



 

  ١٢  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  (القطعة، صورة...) 

  :إلى ويرجع ذلك، جهدا بارزا في الدعوة إلى هللا بي الحسن الندويكان أل 

    لفقرة بدائل ا

  ا من اللغات معرفته عددً   أ

  الكاندهلوي تأثره بالعاِلم   ب 

  التحاقه بدار العلوم   ج

  التأليف منهجه الخاص في   د 

  ب   مفتاح اإلجابة 



 

  ١٣  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  (القطعة، صورة...) 

  
ظلم ...)  ظلم أو أُ ، أو أَ زلأو أُ  أَزل، أو أو أُضلضل أعوذ بك أن َأ(اللهم إني 

  هذا الدعاء:   اليق

    بدائل الفقرة 

  عند دخول المسجد والخروج منه   أ

  دخوله المنزل وعند الخروج من   ب 

  المساء في أذكار الصباح و  ج

  الصالة  ستفتاحفي ا  د 

  ب   مفتاح اإلجابة 



 

  ١٤  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  (القطعة، صورة...) 

  
روا لي وال  ني أذكركم واشكفاذكرو( :هللا تعالى  يستفاد من قول

  )  رونتكف

    بدائل الفقرة 

  سكينة في النفوس وال بعث الطمأنينة  أ

  الذنوب تحصيل المغفرة من   ب 

  نسان عند هللا رفع المنزلة والدرجة لإل  ج

  الفوز بالجنة   د 

  ج  مفتاح اإلجابة 



 

  ١٥  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  (القطعة، صورة...) 

  

ه هللا بعد أن تولى سى ب ن رح وقف في جنده   ،قيادة شمال إفريقيا م

   ، فمن رأى مني حسنة فليحمد هللا ...." : "إنما انا رجل كأحدكماخطيبً 
  : علىقوله هذا يدل 

  

    بدائل الفقرة 

  ولي األمر  ل تهطاع   أ

  ه نصافه وإعدل  ب 

  سالم ه على نشر اإلحرص  ج

  العالية  همته  د 

  ب   مفتاح اإلجابة 



 

  ١٦  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  (القطعة، صورة...) 

  
حدكم من  أدين خليله فلينظر المرء على ": صلى هللا عليه وسلم  في قوله

  لوقايته من االنحالل الخلقي هو: لشباب إرشاد ل" يخالل
   

    بدائل الفقرة 

  استشعار رقابة هللا تعالى   أ

  تدريب النفس على العفة    ب 

  إختيار الرفقة الصالحة   ج

  نحو األعمال النافعة اقاتهمر طاستشعا  د 

  ج  مفتاح اإلجابة 



 

  ١٧  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  (القطعة، صورة...) 

  هو: ول سفير في اإلسالم أ

    بدائل الفقرة 

  رضي هللا عنه  أسامة بن زيد   أ

  رضي هللا عنه  مصعب بن عمير  ب 

  زيد بن ثابت رضي هللا عنه   ج

  أبو ذر الغفاري رضي هللا عنه   د 

  ب   إلجابة ا مفتاح 



 
  ١٨  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  (القطعة، صورة...) 

  

  
لك  اللهم إنا نسأ(أدب السياحة المستفاد من قول النبي صلى هللا عليه وسلم 

  خير ما فيها) هو: خير أهلها، و، و خير هذه القرية
  

    بدائل الفقرة 

  ه القوانين المعمول بها في المكان الذي نزل فيالتزام التعليمات و  أ

  ا للسياحة  يكون الغرض مشروعً  أن  ب 

  الدعاء عند نزول مكان للسياحة   ج

  ثناء السياحة  جنب المظاهر السلوكية السيئة في أت  د 

  ج  مفتاح اإلجابة 



 

  ١٩  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  (القطعة، صورة...) 

  :  من دّ يع )عتبارالتفكر والتأمل بهدف اال(

    بدائل الفقرة 

  حة فوائد السيا  أ

  داب السياحة آ  ب 

  فهوم السياحة م  ج

  شروط السياحة    د 

  أ  مفتاح اإلجابة 



 

  ٢٠  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  (القطعة، صورة...) 

  
بو ذر أفقام  )؟أعيرته بأمه(: قال النبي صلى هللا عليه وسلم ألبي ذر الغفاري

 هذا.  بقدمهفي طريق بالل وطلب منه أن يطأه  ووضع رأسه على التراب 
  : النموذج يشير إلى ثقافة 

  

    بدائل الفقرة 

  الكلم الطيب   أ

  األمانة    ب 

  عتذار اال  ج

  علو الهمة   د 

  ج  مفتاح اإلجابة 



 

  ٢١  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  (القطعة، صورة...) 

  
ومات بين المتخاصمين وعودة  التي تشير إلى زوال الخص اآلية الكريمة

  : باالعتذار المحبة
  

    ة بدائل الفقر

  . "ي ِهَي أَْحَسُن فَإِذَا الَِّذي بَْينََك َوبَْينَهُ َعدَاَوةٌ َكأَنَّهُ َوِليٌّ َحِميمٌ اْدفَْع بِالَّتِ "  أ

ُ َغفُوٌر َرِحيمٌ "  ب  َّ ُ َلُكْم َو َّ   ". َوْليَْعفُوا َوْليَْصفَُحوا أََال تُِحبُّوَن أَْن يَْغِفَر 

  ج
أَْن يُْؤتُوا أُوِلي اْلقُْربَى َواْلَمَساِكيَن  ْنُكْم َوالسَّعَِة َوَال يَأْتَِل أُولُو اْلفَْضِل مِ "

 ِ َّ   . "َواْلُمَهاِجِريَن فِي َسبِيِل 

  . "ُخِذ اْلعَْفَو َوأُْمْر بِاْلعُْرِف َوأَْعِرْض َعِن اْلَجاِهِلينَ "  د 

  أ  مفتاح اإلجابة 



 

  ٢٢  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  (القطعة، صورة...) 

  : هيالة لمن يريد الدخول في الصادة مفتاح العب 

    بدائل الفقرة 

  األذان واإلقامة   أ

  سورة الفاتحة    ب 

  تكبيرة اإلحرام   ج

  دعاء اإلستفتاح   د 

  ج  مفتاح اإلجابة 



 

  ٢٣  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  (القطعة، صورة...) 

  
  : القيمة المستفادة من التسليم

    بدائل الفقرة 

  نتهاء الصالة ا  أ

  الغرور والخيالء   زوال  ب 

  السالم بين الناس  إفشاء  ج

   تعالى زيادة القرب من هللا  د 

  ج  مفتاح اإلجابة 



 

  ٢٤  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  (القطعة، صورة...) 

  
  ، ومن أهم مقومات النجاح هو؟ نسانالنجاح مطلب فطري يسعى إليه اإل

  

    بدائل الفقرة 

  الغايات الطموح و  أ

  معرفة العلم وإدارة ال  ب 

  القدوة الحسنة   ج

  الثقة بالنفس   د 

  د   مفتاح اإلجابة 



 

  ٢٥  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  (القطعة، صورة...) 

  ية ليست من وسائل علو الهمة: واحدة من اآلت

    بدائل الفقرة 

تحدي الفكري  ال  أ  

الغايات الطموح و  ب   

المعرفةإدارة و العلم  ج  

 القدوة الحسنة   د 

  أ  مفتاح اإلجابة 



 

  ٢٦  رقم الفقرة 

  الفقرة  مقدمة
  (القطعة، صورة...) 

  : إلى  بو الحسن " بالندوي " نسبةلقب أ

    بدائل الفقرة 

  ه محاضراته وندواتكثرة   أ

  ب 
  

  دار العلوم ندوة العلماء في الهند 

  التي حصل عليها  الجوائز العالمية  ج

  ا مؤلفاته التي بلغت ستة وسبعين مؤلفً   د 

  ب   مفتاح اإلجابة 



 

  ٢٧  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  (القطعة، صورة...) 

  : من األمثلة على إنجازات أبي الحسن الندوي الخطب، وهي من مجاالت 

    بدائل الفقرة 

  التأليف   أ

  التدريس  ب 

   الصحافة  ج

  هللا  الدعوة إلى  د 

  د   مفتاح اإلجابة 



 

  ٢٨  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) (القطعة، 

  ألنه يستفتح فيه: ستفتاح بهذا االسم  سمي دعاء اال 

    بدائل الفقرة 

  ذكار الصباح أ  أ

  الصالة بعد تكبيرة اإلحرام   ب 

  الخروج من البيت   ج

  الدخول إلى المسجد  د 

  ب   مفتاح اإلجابة 



 

  ٢٩  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  (القطعة، صورة...) 

، وكان  مصر موسى بن نصير مع عبد العزيز بن مروان والي عمل
  دل على: وهذا ي .البصري، ثم تولى والية ساعدا لهم

    بدائل الفقرة 

  سالم على نشر اإل هحرص  أ

  ته قياد و تهإدار  ب 

    همته علو  ج

    هنفسثقته ب  د 

  ب   مفتاح اإلجابة 



 

  ٣٠  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  قطعة، صورة...) (ال

  : رحمه هللا من فتح األندلس في زمنتمكن موسى بن نصير 

    الفقرة بدائل 

  الوليد بن عبد الملك  أ

  معاوية بن سفيان   ب 

  مروان بن عبد الملك  ج

  سليمان بن عبد الملك  د 

  أ  مفتاح اإلجابة 

 


