
بسم اهللا الرحمن الرحيم
أسئلة اختبار مادة االخالق االسالمية و آداب المهنة للفصل الدراسي األول صفر لعام 1434 /1435هـ

[أسئلة اختبار - األخالق االسالمية و آداب المهنة]

1) 1ـ يقول النبي صلى اهللا عليه و آله و سلم ( لكل دين خلقاَ , و خلق االسالم :ـ
- الشكر

- ــالصدق
ــالحياء- 

- التواضع

2) أمر النبي صلى اهللا عليه و آله و سلم بالنصيحة لعامة المسلمين و تعنــــــي :
- الشفقة عليهم و السعي فيما ينفعهم

- االنفاق عليهم
- قبول كل ما يفعلونه برضا و حب

جميعها صحيح- 

3) من أركان االساس االعتقادي لألخالق االيمان باهللا , منذ أن أوجد اهللا االنسان على هذه األرض
لمعرفتــه- 

- لإليمان بنبيه محمد عليه السالم
- لإليمان بالقرآن الكريم
- ـ لإليمان باليوم اآلخر

4) حديث ( مثل القائم بحدود هللا و الواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة ....) يدل على مبدأ
- الفردية

الجماعية- 
- ـ كالهما صحيح

- كالهما خطأ

5) يقول النبي عليه السالم ( مثلي و مثل األنبياء من بعدي كمثل رجلُ بنى بيتا فأحسنه و جمَله ْ, اال موضع
...)

- ـــ نبي فأنا النبي و انا خاتم النبين
- بيت فأنا البيت و أنا خاتم النبين

لبنة , فأنا اللبنة و أنا خاتم النبين- 
- رجل , فأنا الرجل و أنا خاتم النبين

6) يوصف فعل المرء أخالقي اذا تكرر منه
- ثالث مرات

- 10 مرات
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مرات كثيرة حتى أصبح عادة- 
- مرة واحدة

7) السماحة في المنهج و كرم النفس مطلوب في المهنة و من ضروريات ُخلق :
التعاون المهني- 

- الطهارة المهنية
- االستقامة المهنية

- جميعها خطأ

8) األساس األهم و السند الذي يعتمد عليه في اقامة النظام االخالقي االسالمي
األساس االعتقادي- 

- االساس االسالمي
- االساس الديني
- األساس العلمي

9) يقسم الخلق باعتبار القبول و عدمه شرعا الى :
- خلق محمود و خلق فطري

- خلق فطري و خلق مكتسب
- خلق مكتسب و خلق محمود

خلق محمود و خلق مذموم- 

10) وجد أنس بن مالك رضي اهللا عنه قوما قد نصبوا دجاجة يرمونها فقال : نهى النبي صلى اهللا عليه و آله
و سلم

- أن تقتل البهائم
- أن تذبح البهائم

ان تُصبَر البهائم- 
- ـ أن تضرب البهائم

11) تطلب جهات التعاقد عادة من المتعاقد شهادة حسن سيرة و سلوك و هي تندرج ضمن خصال خُلق :
الطهارة المهنية- 

- االستقامة المهنية
- التعاون المهني
- المحبة المهنية

12) ما يضاد الحياة السعيدة أو العقل أو يجعل االنسان منعزال سلوك غير أخالقي , ومن ثم حث االسالم
على

- التبتل
- الرهبانية
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صلة الرحم- 
- جميعها صحيح

13) التزام الرشد في التصرف من غير اسراف او استغالل من شروط تحقق خلق
األمانة المهنية- 

- االستقامة المهنية
- التعاون المهني
- الطهارة المهنية

14) ـ لكل دين شعائر خاصة به مميزة له و ال صلة لغيرهم بها
و ليس من هذا القبيل التعاليم الخلقية ,بل يطالب المسلم بأن يلقي أهل االرض كلهم بأخالقه- 

- و من هذا القبيل التعاليم الخلقية في االسالم
- ليس في االسالم طاعات و اخالق عامة بل كلها تخص المسلمين و حدهم و فيما بينهم

- جميع العبادات و الطاعات و االخالق التي جاء بها االسالم عامة يلزم بها الناس جميعهم

15) راعى االسالم استعدادات الناس فلم يحملهم ما ال يطيقون و يدل لذلك :
- ( ال إكراه في الدين )

( فاتقوا اهللا ما استطعتم )- 
- قوله عليه الصالة و السالم ( انما االعمال بالنيات و انما لكل أمرئ ما نوى )

- ـ جميعها صحيح

16) يقول النبي عليه السالم ( من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس
:

- ـ فهو ظالم
فأنا حجيجه يوم القيامة- 

- ـ فقد اعتدى
- فهو خاطئ

17) مفارقة التائب المواضع التي أصاب بها الذنوب
- مكروهة

- واجبة
مستحبة- 

- مباحة

18) أكثر ما يعرف الناس عن أبي بكر
- ـ قتاله لمانعي الزكاة
- قيامه بحروب الردة

- رباطة جأشه يوم وفاة النبي
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جميعها صحيحه- 

19) قول النبي عليه السالم لتأمرنا بالمعروف و ال تنهون عن المنكر و لتأخذنا على يد الظالم ... يدل على
مدي تأثير

- سلطان الدولة في اكتساب االخالق
الضغط االجتماعي في اكتساب االخالق- 

- الجليس الصالح في اكتساب االخالق
- القدوة الحسنة في اكتساب االخالق

20) قول النبي عليه السالم ( من يستعفف يعفه اهللا ) يدل على مدى تأثر الخُلق :
- القدوة الصالحة

- بالجليس الصالح
- ـ بالضغط االجتماعي

جميعها صحيحها- 

21) أكثر ما يعرف الناس عن سيرة أحمد بن حنبل
تحمله للتعذيب و السجن نصرة للحق و امتناعه عن القول بخلق القرآن- 

- قتاله لمانعي الزكاة
- حروب الردة

- جميعها صحيحة

22) مصدر االلزام الخلقي كغيره من االحكام الشرعية انما هو اهللا تعالى , و الدليل قوله تعالى :
- { ان الحكم اال هللا }

- ـ { ان له الخلق و األمر }
ـ كالهما صحيح- 

- ـ كالهما خطأ

23) يتكون الضمير في الفرد في أولي سني حياته , و من خالل :
- القيم التي تغرس فيه

- التربية التي يتلقاها
- البيئة المحيطة به

جميعها صحيحة- 

24) يفيد قول النبي عليه السالم ( انما العلم بالتعلم ) :
- فطرية

ـ مكتسبة- 
- أخالقية
- ايمانية
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25) من مهام ولي األمر حراسة الدين و سياسة الدنيا ’’ و حراسة الدين تكون :
بتطبيق الشرع- 

- بقطع المنازعات
- برفع الخصومات

- جميعها خطأ

26) تهتم أنظمة المهنة بما يجب فعله , و تهتم اخالق المهنة بما يجب :
ينبغي فعله- 

- يجمل صورته امام اآلخرين
- يكسبه احترام اآلخرين

- جميعها صحيح

27) طاعة الرؤساء مطلوب في المهنة و ضرورة ال بد منها الستقرارها و استمرارها و هي من خصال خُلق
االستقامة المهنية- 

- الطهارة المهنية
- المحبة المهنية
- التعاون المهني

28) قول النبي عليه الصالة و السالم ( البر ما أطمئن اليه القلب و أطمأنت اليه النفس , و االثما ما حاك في
القلب ) يشير الى :

- الثقافة التي يتالقاها المسلم
الضمير الخفي او الوازع الديني لدى المسلم- 

- البيئة المحيطة بالمسلم
- جميعها صحيح

29) مسئولية األب عن انحراف أبنائه , أو الشخص عن من له والية عليه تسمى بالمسئولية :
- الفردية

- الجماعية
التقصيرية- 

- جميعها صحيح

30) أعتبر االسالم كل سلوك يؤدي الى االبقاء على النوع االنساني سلوكا راقيا و لذلك حث على :
- الخصاء

الزواج- 
- الرهبانية

- جميعها خطأ
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31) من مظاهر االستقامة المهنية
- العدل في المعاوضات المالية
- العدل في المكيال و الميزان

كالهما صحيح- 
- كالهما خطأ

32) قول النبي عليه السالم ( من سرته حسنته و ساءته سيئته فذلك المؤمن ) يدل على :
- االلزام

- ـ المسئولية
- ـ العقوبات الشرعية

الشعور النفسي (رضا الضمير أو تأنيبه )- 

33) من القوانين االساسية للحياة البشرية في نظر االسالم :
المحافظة على الحياة- 

- االستعالء على المادة و التنكر لها
- اللذة و المنفعة
- جميعها صحيح

34) يقول الرسول الكريم ( ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ....)
- سيوصي له

سيورثه- 
- كالهما صحيح

- كالهما خطأ

35) يقول الحبر اليهودي عبد اهللا بن سالم لما قدم رسول اهللا عليه السالم جئت أنظر اليه فلما استثبت
وجهه عرفت أن

- وجهه ليس بوجه ساحر
- وجهه ليس بوجه شاعر

وجهه ليس بوجه كذاب- 
- جميعها صحيح

36) من مظاهر التعاون المهني عند الفقهاء
- العدل في المكيال و الميزان

- المنع من الغش في المهنة
االقالة في العقود- 

- جميعها خطأ

37) يقول سيدنا علي رضى اهللا عنه لقد رأيتنا يوم بدر و نحن نلوذ ...)
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- بحمزة بن عبد المطلب رضى اهللا عنه
- بالعباس بن عبد المطلب رضى اهللا عنه

- بجعفر بن ابي طالب رضى اهللا عنه
جميعها خطأ- 

38) كان النبي عليه السالم اذا رأى من أحد ما يكرهه
- يصارحه بما يكرهه منه

يتغير وجهه الشريف فيعرف أصحابه كراهيته لذلك األمر- 
- يواجه بما يكرهه منه

- جميعها صحيحة

39) العدل هو المساواة في المكافئة في خير أو شر , و االحسان
مقابلة الخير بأكثر منه- 

- مقابلة الشر أكثر منه
- مقابلة الخير بأقل منه

- جميعها خطأ

40) كان النبي يذبح الشاة و يفرقها بين صديقات زوجته :
- عائشة رضى اهللا عنها

- أم سلمة رضى اهللا عنها
خديجة رضى اهللا عنها- 

- حفصة رضى اهللا عنها

41) من خصائص األخالق في االسالم الثبات , و تعني ان الخصائص االساسية للمجتمع
- تجمع بين الواقعية و المثالية

ال تتأثر و ال تتغير بالظروف االجتماعية و االقتصادية- 
- شاملة هللا و لرسوله و لعامة المسلمين و أئمتهم

- جميعها صحيحة

42) ترتيب العمل و احكامه على الوجه الذي تعلمه , و بما يوصل الى المقصود منه يسمى :
- الوظيفة

ـ الصنعة- 
- ـ الحرفة

- المهنة

43) أن يقدم مصالح المهنة على سائر مصالحه األخرى شرط لتحقق :
- التعاون المهني
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- ـ االستقامة المهنية
المحبة المهنية- 

- ـ الطهارة المهنية

44) األفعال الخُلقية هي التي تصدر من االنسان
- بتكلف و مجاهدة النفس

ـ هي التي تصدر بيسر و سهولة- 
- من بعد تفكير و روية

- جميعها صحيح

45) من مهام و لي األمر حراسة الدين , و سياسة الدنيا ’’ و سياسة الدنيا تكون :
- بإيصال الحقوق الى أصحبها
- بتحقيق العدل بين الرعية

- بقطع المنازعات و رفع الخصومات
جميعها صحيح- 

46) وضع أصباغ خادعة تخفي حالة السلعة تدليس وغش و يخالف خلق :
األمانة المهنية- 

- الطهارة المهنية
- المحبة المهنية
- التعاون المهني

47) يطلق الخُلق أحيانا على المبادئ و القواعد المنظمة للسلوك االنساني , و بهذا المعنى ورد
- قوله تعالى ( و انك لعلى خُلق عظيم )

قول النبي عليه السالم ( انما بعثت ألتمم صالح األخالق)- 
- قول النبي عليه السالم ( المرء يبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل , صائم النهار)

- جميعها صحيح

48) كان النبي عليه السالم يرى نفسه مقصرا في جنب اهللا و كان يقول : ( انه ليغان على قلبي و انــي ..
- ألسبح اهللا مائة مرة في اهللا اليوم

ألستغفر اهللا مائة مرة في اهللا اليوم- 
- ألشكر اهللا مائة مرة في اهللا اليوم

- ـ ألحمد اهللا مائة مرة في اهللا اليوم

49) ـ من شروط المسئولية الحقيقية عند اهللا توافر النية لدى المرء و يدل ذلك :
- قوله تعالى ( ال يؤاخذكم اهللا باللغو في أيمانكم ,و لكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم )

- قول النبي عليه السالم ( انما االعمال بالنيات و انما لكل أمرئ ما نوى )
كالهما صحيح- 
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- كالهما خطأ

50) في ميزان االسالم يعتبر الدين هو
- مصدر االخالق الفاضلة
- الرقيب على االخالق

- المقوم لألخالق اذا انحرفت
جميعها صحيح- 
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