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Eنموذج 

؟.الحلف الكاذب منفقة للسلعةع( يقول النبي صلى ا وعليه وسلم - 1

جالبة للبركة- أ
ممحقة للعمر- ب
ممحقة للبركة- ج
جالبة للخير- د

:يعود السبب في ثبات الخلق السلمية الى انها مرتبطة ارتباطا وثيقا- 2

بالعراف- أ
بالتقاليد- ب
بالمصالح- ج
بالفطرة- د

:من خصائص الزام الخلقي انه الزام فيه يسر ويدل ذلك قوله تعالى- 3

أ-  [ ليس على العمى حرج ول على العرج حرج ول على المريض حرج]
]كل نفس بما كسبت رهينة- [ ب
]ول تزر وزارة وزر اخرى- [ج
23 ص 5  م ]وما جعل عليكم في الدين من حرج- [ د

يدل على ان) ومن يستعفف يعفه ا ومن يستغن يغنه ا( قوله النبي صلى ا عليه وسلم - 4
:من الخلق ما يتأتى

بالقدوة الصالحة- أ
بالبيئة الصالحة- ب
بالفطرة - ج
بالتدريب العملي- د

- من اقوال الخليفة الراشد عثمان بن عفان: ل ان ا ليزا بالسلطان ما ل يزا ع 5

أ- بالقرآن
ب- بالنصيحة واليمان

ج- بالفطرة و الطبع
د- بالخلق

- كان النبي صلى ا عليه وسلم شديد الحياء وكان اذا كره شيئا عرف في ع6

أ- كلمه
ب- وجه

ج- افعاله
د- سكوته



- التكليف الصادر من الشرا بامتثال خلق محمود او اجتناب خلق مذموم يسمى:7

أ- المسؤولية
ب- الجزاء
ج- اللزام

د- الكسب

- ضمير الفرد يتكون في اولى سني حياته من خلل:8

أ- الثقافة التي ينشأ عليها
ب- بنيته الجسدية

ج- عواطفه
د- غرائزة  

- يقوم النظام الخلقي في السلم على اسس منها مراعاة:-9

أ- الطبقية
ب- العرف والعادة

ج- المصالح القتصادية
د- طبيعة النسان

- ليسأل النسان في شرعنا عن اقواله و افعاله اذا كان:10

في احد النماذج الجاهل كما ذكر في الملتقىأ- ل ينويها
ب- بالغا
ج- عاقل
د- مختارا

- يقول النبي صلى ا عليه وسلم( ل تطروني كما اطرتع11

أ- بنو اسرائيل موسى بن عمران عليه السلم
ب- بنو اسرائيل ابراهيم عليه السلم

ج- النصارى عيسى ابن مريم عليه السلم
د- الفرس كسرى

- في استجابة النبي صلى ا عليه وسلم الدعوة الى خبز الشعير و الهالة السنخة دليل على:12

أ- رحمته
ب- تواضعه

ج- حيائه
د- زهده في الطعمه

- الزوجة التي اهدت عبدها زيد بن حارثة رضي ا عنه للنبي صلى ا عليه وسلم بعد زواجهما13
هي:

أ- عائشة رضي ا عنها
ب- زينب رضي ا عنها
ج- حفصة رضي ا عنها
د- خديجة رضي ا عنها



- ترك حلب الدابة مدة من  الزمن ليجتمع قدر كبير من الحليب في ضرعها يسمى:14

أ- التصريه
ب- النجش
ج- الحتكار
د- القالة

- يعرف العدل بانه:15

أ- مقابلة الخير باكثر منه
ب- مقابلة الشر باقل منه

ج- الحسان
د- المساواة في المكافأة في الخير والشر

- العمل الراقي الذي يجمع بين المعرفه الكادمية المتخصصة و الخبرة التطبيقية يسمى:16

أ- الحرفة
ب- المهنة
ج- الصنعة
د- العمل

- تهتم انظمة المهنة بما يجب فعله فحسب و اما اخلق المهنة فتهتم بما:17

أ- يحرم فعله
ب- يباح فعله

ج- ينبغى فعله
د- يكره فعله

- تولية الجاهل منصب القضاء يقدح في خلق:18

أ-الطهارة المهنية
ب-المانة المهنية

ج- الستقامة المهنية
د- التعاون المهني

- الرتقاء الى مراتب التناصح و التنافس الشريف و تسييد معاني الخوة يندرج في خلق:19

أ-الطهارة المهنية
ب-المانة المهنية

ج- الستقامة المهنية
د- التعاون المهني

- ان يبدي شخص رغبة في شراء سلعة لغراء غيره و ايهامه بكثرة الراغبين فيها يسمى:-20

أ- بيع المسترسل
ب- القالة
ج- النجش
د- الحتكار



- لزوم التوسط و العتدال في أداء الطاعات و العمال يندرج في خلق:21

أ- الطهارة المهنية
ب- الستقامة المهنية

ج- المانة المهنية
د- التعاون المهني

- قول ا تعالى [ و الكاظمين الغيظ] يدل على ان المطلوب في الغيظ:22

أ- قمعة كليا
ب- منعه و القضاء عليه

ج- اهماله و تركه
د- قهره و اسلسه بالرياضة و المجاهدة

- حثت الشريعة على العدل في العطية بينع23

أ- الوالدين
ب- الولد
ج- الخوة
د- الفقراء

- الستئذان من الرئيس مطلوب و من آداب اللياقة و يحقق و ينمى:24

أ- الطهارة المهنية
ب- الستقامة المهنية

ج- المانة المهنية
د- المحبة  المهنية

-قال النبي صلى ا عليه وسلم لشج عبد القيس ( ان فيك خلتين يحبهما ا ورسوله الحلم و25
الناة) و الناة هي:

أ-العجلة
ب- التثبت
ج- العقل
د- العلم

 نسا ثم اراد التوبة فطلب منه مغادرة بلده يدل على اثر:99- حديث الرجل الذي قتل 26

أ- القدوة الصالحة
ب- التربية و التدريب

ج- البيئة الصالحة
د- الضغط الجتماعي

- التدليس بما يوهم سلمة البيع كما في قصة مرور النبي صلى ا عليه وسلم بصبرة طعام27-
يقدح في خلق:

أ- المانة المهنية
ب- الستقامة المهنية

ج- التعاون المهني
د- الطهارة المهنية



- ما يوصف بانه صورة النسان الباطنة هو:28

أ- الغرائز
ب- الخلق
ج- الدوافع
د- الفطرة

- من العوامل الخارجية التي تعين على تحقيق اللتزام الخلقي:29

أ- اليمان
ب- الفطرة

ج- السلطة الحاكمة
د- الضمير

- قال صلى ا عليه وسلم ( من حدث في مجلس بحديث فالتفت فهيع30

أ- خيانة
ب- أمانة
ج- طهارة

د- سفاهة

- تتصف الخلق السلمية بجملة من الصفات منها انها في:31

أ- اصولها من ا و فروعها من الناس
ب- فروعها و اصولها من الناس

ج- اصولها و فروعها من ا
د- بعض اصولها و فروعها من ا و بعضها من البشر

- يدور موضوا علم الخلق حول ما يوصف:32

أ- بالغرائز و الخير و الشر
ب- بالغرائز و الدوافع

ج- بالفطرة و الدوافع و الغرائز
د- بالخير و الشر

- ما يعرف بانه حال للنفس بها يدرك الصواب و الخطا هو:33

أ- التواضع
ب- الحكمة

ج- العفه
د- الشجاعة

- حرم السلم الرهبانية و  الخصاء لتصادمه مع:34

أ- بقاء النوا النساني
ب- اليمان بال و اليوم الخر

ج- الرتقاء العقلي
د- الرتقاء الروحي



- تقول السيدة عائشة رضي ا عنها ( كان النبي في بيته في مهنة اهله) و تعني بمهنة اهله:35

أ- خدمة اهله
ب- رفقة اهله
ج- صحبة اهله

د- الخوف و القلق على اهله

- يطلق الخلق احيانا على المبادئ و القواعد المنظمة للسلوك النساني و بهذا المعنى ورد:36

أ- قول ا تعالى ( و انك لعلى خلق عظيم)
ب- قول النبي صلى ا عليه وسلم ( انما بعثت لتمم صالح الخلق)

ج- قول النبي صلى ا عليه وسلم ( المرء يبلغ بحسن خلقه درجه قائم الليل وصائم النهار)
د- قول النبي صلى ا عليه وسلم ( ان من احبكم الى و اقربكم مني مجلسا يوم القيامة احاسنكم

اخلقا)

- انكار الذات و الترفع عن النا و التفات الى روح الجماعة يندرج في خلق:37

أ- التعاون المهني
ب- الطهارة المهنية

ج- الستقامة المهنية
د- المانة المهنية

-قال النبي صلى ا عليه وسلم لشج عبد القيس ( ان فيك خلتين يحبهما ا ورسوله الحلم و38
الناة) و الحلم هي:

أ-ترك التثبت
ب- ترك العجلة

ج- العقل
د- العلم

- وصف النبي صلى ا عليه وسلم افساد ذات البين بانهاع39

أ- القاصمة
ب- الهالكة
ج- الحالقة
د- الفاضحة

- قال تعالى ( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا و يتيما و اسيرا) و السير هو:40

أ- السجين المعاهد او الذمي   اخترت الجابة هذه ول اعلم عن صحتها
ب- السجين مسلما كان او كافرا

ج- الكافر من العبيد
د- الكافر الذي اخذ في الحرب 

بعد الرجوا للمحاضرة في 
 ذكر الدكتور 25الدقيقة 

انهم الكفار الذين اسروا 
في الحرب فتصبح الجابة 
الصحيحه د



- قال النبي صلى ا عليه وسلم في يوم خيبر ( لعطين الراية غدا رجل يفتح ا على يديه) فاذا41
هو:

أ- على بن ابي طالب رضي ا عنه
ب- خالد بن الوليد رضي ا عنه

ج- عمر بن الخطاب رضي ا عنه
د- اسامة بن زيد رضي ا عنه

- قال علي بن المديني ( ان ا اعز هذا الدين بابي بكر يوم الردة و بأحمد بن حنبل ع.42

أ- يوم حطين
ب- يوم عين جالوت

ج- يوم ذي قار
د- يوم المحنة يقصد يوم المحنه هي محنة قول بان القرآن مخلوق

- قول النبي صلى ا عليه وسلم ( و الثم ماحاك في صدرك و كرهت ان يطلع عليه الناس) و43
المقصود بالصدر :

أ- الفطرة
ب- الضمير
ج- العقل
د- اليمان

- قول ا تعالى ( كل نفس بما كسبت رهينة) يفيد المسؤولية:44

أ- الجماعية
ب- التكافلية

ج- الفردية
د- التقصيرية

- كان لصدر النبي صلى ا عليه وسلم و هو يصلي ( ازيز كأزيز المرجل من ع45

أ- شدة التعب
ب- البكاء

ج- شدة الفرح
د- طول القراءة

- بين النبي صلى ا عليه وسلم في حديث له ان الكبر ليس معناه ان يكون ثوبك حسنا و نعلك46
حسنة بل الكبر:

أ- بطر الحق و غمط الناس
ب- الشرك بال 

ج-ظلم الناس
د- قسوة القلب



- يقول النبي صلى ا عليه وسلم ( انه ليغان على قلبي و اني لستغفر ا في اليومع.)47

أ- الف مرة
ب- عشرين مرة
ج- خمسين مرة

د- مائة مرة

- اخبر النبي صلى ا عليه وسلم ان القلم مرفوا عن:48

أ- الجاهل حتى يتعلم
ب- الصبي حتى يحتلم

ج- العبد حتى يعتق
د- السير حتى ينفك اسره

- ما يصدر عن النسان من خير او شر بيسر وسهولة وبل تفكير ول روية يسمى:49

أ- الجبلة
ب- الخلق ( بفتح الخاء و سكون اللم)

ج- الخلق ( بضم الخاء و اللم)
د- الفطرة

- تقوم الدعوات المادية للطبيعيين على:50

أ- الستسلم للطبيعة
ب- السمو الروحي فوق الطبيعة

ج- التوازن بين المادة و الروح
د- مجابهة الطبيعة

و  اخيرا كل الشكر للخ دباسة و الخ شموخ معاق على تصوير السئلة 

و بالنسبة للجوبة باذن ا انها صحيحه ولكن هذا ل يمنع ان الخطأ 

فان اصبت  فمن ا و ان اخطأت فمن نفسي و الشيطان

نسأل ا لنا ولكم التوفيق و اسمحولي على الطالة 


