
  ه                                                                 ؾباات وجتصيي  شزي  ضسزري1435 الفطل الثاوي لعام – اضئلت  اخخبار  ألاخالق ؤلاضالميت وآداب اإلاهىت 

ي ه1435يالفطل الثاوي للعاميي- ألاخالق ؤلاضالميت وآداب اإلاهىتاضئلت اخخبار ملزري
 الىبر :يزم بين الىبر ، فلاٌ ي(ال  يخل الجىت مً وان في كلبه مثلاٌ ذرة مً هبر  ي)ي:يي(ملسو هيلع هللا ىلص) لىٌ الىبي  .1

 بؿز الصم -

 غسـ الىاص -

 هال سا صصيي -

 هال سا خؿأ  -

 :بلىله ي(ملسو هيلع هللا ىلص) أن  ياه ليػزب اىم رأص الىفاق ابً ضلىٌ ، أحابه الىبي :يي(ملسو هيلع هللا ىلص)إلاا ؾالب اسز رض ي هللا اىه الىبي  .2

 داه ، ضييخلم هللا مىه -

ي -
ًا
 داه ، فئن له ولي ضالصا

 داه ، ال  خحير الىاص أن محسي  لخل أصصابه  -

 داه ، فأهه  حب هللا ورضىله -

 :ألاخالق اإلاىدطبت هي جلً الطفاث ألاخالكيت التي   .3

 جىىن  بت ومىحت مً هللا حعالى -

 حبل هللا ؤلاوطان اليها -

 هال سا صصيي -

 هال سا خؿاء  -

 :ما ِغزث الى يي(ملسو هيلع هللا ىلص)جلىٌ الطيية اائشت رض ي هللا انها ما غزث الى أحي مً وطاء الىبي  .4

 حفطت رض ي هللا انها -

 خي جت رض ي هللا انها -

 مارزه رض ي هللا انها -

 سزيب رض ي هللا انها -

 :الى ألاازابي جبىله في اإلاسجي ، بل جزهه حتى  ىسل ألهه  يي(ملسو هيلع هللا ىلص)لم  ىىز الىبي  .5

 يفعل ذلً حهال بالصىم  -

ي -
ًا
 لم  فعل ذلً اضختفافا أو اىادا

 لى أهىز  اليه لزبسا أدي ذلً ضيه اً د ً هللا ، وحزماهه مً الهيا ت  -

 حسيعها صصيي -
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لم بأهه  .6
ُ
 :وبهذا اإلاعنى ورد ي(حاٌ للىفظ راسخت جطير انها ألااساٌ مً خير أو شز  ي)يعزف الخ

 (وإهً لعلى خلم اظيم ي)كىله حعالى  -

 (إهسا بعثذ ألجسم ضالح ألاخالق ي:ي)ي(ملسو هيلع هللا ىلص)كىٌ الىبي  -

 هال سا صصيي -

 خؿأهال سا  -

 :دليل الى  (ي ىن اليً إهسا أها ابً امزأة مً كزيش واهذ جأول اللي ي )يلزحل خافه ي(ملسو هيلع هللا ىلص)في كىٌ الىبي  .7

 (ملسو هيلع هللا ىلص)شجااخه  -

 (ملسو هيلع هللا ىلص)س يه  -

 (ملسو هيلع هللا ىلص)جىاغعه  -

 (ملسو هيلع هللا ىلص)حيائه  -

 يي:(أو جيافليت ي)مسا  فيي أن ؤلاوطان مطئىٌ اً غيره في ؤلاضالم مطؤوليت احخساايت  .8

 (والجشر واسرة وسر أخزي ي):يكىٌ هللا حعالى  -

 إال وضعها ي)كىله حعالى  -
ًا
 (ال يلف هللا هفطا

 فليغيره بييه فئن لم يطخؿع فبلطاهه ي:ي)ي(ملسو هيلع هللا ىلص)كىٌ الىبي  -
ًا
 .....ي(مً رأي مىىم مىىزا

 حسيعها صصيي -

 ي:حعني و اإلاطلسين لعامت بالىطيحتي(ملسو هيلع هللا ىلص) الىبي أمز .9

  ىفعهم فيسا الطعي و اليهم الشفلت -

 اليهم  هفاق -

ٌي -  حب و بزغا  فعلىهه ما ول كبى

 صصيي حسيعها -

 :جؿلم اإلاهىت في اللغت الى   .10

 الخيمت والعسل -

 الصذق واإلاهارة في الخيمت والعسل -

 هال سا صصيي -

 هال سا خؿأ -

ي

ي
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 : مً شزوؽ اإلاطؤوليت ألاخالكيت في ؤلاضالم جىافز الىيت ، وزيٌ اليه كىله حعالى  .11

 (ال  ؤاخذهم هللا باللغى في أ ساهىم ولىً  ؤاخذهم بسا هطبذ كلىبىم ي) -

 ي) -
ًا
 (وما هىا معذبين حتى هبعث رضىال

 إال وضعها ي)ي -
ًا
 (ال  يلف هللا هفطا

 حسيعها صصيي  -

 :و ذا دليل الى ...ي(ي تيـ زىبه وزتطف وعله وززفع دلىه يي(ملسو هيلع هللا ىلص)وان الىبي ي)اً اائشت رض ي هللا انها كالذ  .12

 (ملسو هيلع هللا ىلص)حيائه  -

 (ملسو هيلع هللا ىلص)جىاغعه  -

 (ملسو هيلع هللا ىلص)رحسخه  -

 (ملسو هيلع هللا ىلص)ايله  -

 فيه الزوح يي(ملسو هيلع هللا ىلص)لعً رضىٌ هللا  .13
ًا
 :مً أجتذ شيئا

ي -
ًا
 ؾعاما

ي -
ًا
 غزغا

ي -
ًا
 مزهبا

 حسيعها صصيي -

م  .14
ْ
ل
َ
م ي(بفخي الخاء وضىىن الالم ي)الخ

ُ
ل
ُ
  ي(بػم الخاء والالم ي)والخ

ًا
 :ابارجان حطخعسالن معا

 يعبر بهسا اً باؾً ؤلاوطان -

 يعبر بهسا اً ظا ز ؤلاوطان -

 يعبر باألولى اً ظا ز ؤلاوطان ، وبالثاهيت اً باؾىه  -

 يعبر باألولى اً باؾً ؤلاوطان ، والثاهيت اً ظا زه -

 : ى  ي(والسىاه ضىعت لبىص لىم لخحطىىم مً بأضىم ي)الىبي الذر كاٌ هللا حعالى فيه  .15

 مىس ى اليه الطالم  -

 هىح اليه الطالم -

 داود اليه الطالم -

 ضليسان اليه الطالم -

ي

ي
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 :، وزلطي باإلاطترضل  (يغبن اإلاطترضل حزام ي:ي)ي(ملسو هيلع هللا ىلص) لىٌ الىبي  .16

 الذر  ؿسئن إلى ضيق البائع ويطدطلم له -

 الطغير -

 اإلازأة -

 الشززً -

 :ال ُيطأٌ ؤلاوطان اً ألااساٌ التي :يفي شزاىا الصىيف  .17

 أهزه اليها -

 ال  ؿيلها  -

 هال سا صصيي -

 هال سا خؿأ -

 :وفي ذلً ما  يٌ الى الىهي اً ي(ال  تؿب أحيهم الى خؿبت أخيه ي)ي:ي(ملسو هيلع هللا ىلص) لىٌ الىبي  .18

 اإلاىافطت غير الشززفت -

 ما  ىافي حلىق ألاخىة والخعاوني -

 ما  ىغز الطيور وزجلب الصلي والىزا يت -

 حسيعها صصيي -

 ...ي(ي:إن فيً خطلخين  حبهسا هللا ورضىله :ي)يألشج ابيالليظ ي(ملسو هيلع هللا ىلص)مسا كاله الىبي  .19

 الي ً و ضخلامت -

 الصلم وألاهاة  -

 الىزم والصجاات  -

 العفت والجىد -

 :حث ؤلاضالم اإلاطلم الى ول ضلىن  ؤدر إلى ؤلاكباٌ الى الصياة ، ومً زم ؾالبه بهههه  .20

 محبت آلاخززً -

 ضلت الزحم  -

 الزغا بلػاء هللا  -

 حسيعها صصيي -

ي

ي
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 :الخالاب باإلايا يل واإلاىاسزً  ىافي العيٌ وزدىافى مع خلم  .21

 الخعاون اإلانهي -

  ضخلامت اإلاهىيت -

 الؿهارة اإلاهىيت -

 اإلاحبت اإلاهىيت -

 :مً خطائظ ألاخالق ؤلاضالميت أنها زابخت ، و ى ما يعني أنها  .22

 شاملت لليهيا وآلاخزة -

 شاملت للخعامل مع اإلاطلم واليافز  -

 هال سا صصيي -

 هال سا خؿأ -

للي بأهه  .23
ُ
 :يعزف ؤلالشام الخ

 جيليف بدشزيع خللي -

 التزام الصخظ بسا  طير اىه مً كىٌ أو اسل  -

 هال سا صصيي -

 هال سا خؿأ -

 وزطارحه بسا  ىز ه مىه ، ووان  لىٌ ي(ملسو هيلع هللا ىلص)لم  ىً الىبي  .24
ًا
 (ي:ما باٌ أكىام  طىعىن هذا وهذا :ي)ي ىاحه أحيا

 (ملسو هيلع هللا ىلص)لخىاغعه  -

 (ملسو هيلع هللا ىلص)لطساحخه وافىه  -

 (ملسو هيلع هللا ىلص)لشية حيائه  -

 (ملسو هيلع هللا ىلص)لزحسخه  -

 الى  .25
ًا
 :ال  جىس جىليت الفاضم اللػاء مع وحىد كاض ي العيٌ حفاظا

 ضسعت اللػاء  -

 حىدة ألاداء في الصىم -

 أكامت العيٌ بين الىاص  -

 صصيحتحسيعها  -

ي

ي
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 :فهى ضبحاهه ي( ا أيها الذ ً آمىىا ي)إذا هادي هللا اباده بهه  .26

  ياى م إلى خير -

  ىفز م مً شز -

 هال سا صصيي -

 هال سا خؿأ -

 : يٌ الى أن ألاخالق جىدطب (ياإلازء الى د ً خليله ي:ي)ي(ملسو هيلع هللا ىلص)كىٌ الىبي  .27

 بالليوة الطالصت -

 بالجليظ الطالح والبيئت الطالصت -

 بالخيرزب واإلاسارضت -

 حسيعها صصيحت -

 : زي ؤلاضالم أن ؤلاوطان مىىن مً روح وحطي ، والى اإلاؤمً أن  .28

  حلم الخىاضم و وسجام بين  زىين وفي ذلً ضعادجه -

 يهخم بالجاهب الزوحي دون اإلاادر لدطسى روحه  -

 يهخم بالجاهب اإلاادر دون الزوحي ليطعي في حياجه -

 وزدىىز لهسا ليطعي في حياجه -
ًا
 يُهسل  زىين معا

لم هززم وزأحي بين رذ لخين  سا  .29
ُ
 :السخاء خ

 الصلم وألاهاة -

 ؤلاضزاف والخلخير  -

 الجبن واللهىري -

 الىبر والذلت  -

لم  .30
ُ
 :حث الشزع الى مجالطت الطالصين أل سيلها في هطب الطسعت الؿيبت ، وهي مً خطاٌ خ

 الؿهارة اإلاهىيت  -

 ألاماهت اإلاهىيت -

 اإلاحبت اإلاهىيت  -

 الخعاون اإلانهي -

ي

ي
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 ، وكي ججلى ذلً في داىجه ؤلاوطان إلى أن  ىىن  .31
ًا
 معخيال

ًا
 :حاء مىكف ؤلاضالم مً الؿبيعت وضؿا

 الى هفطه فيػبـ ميىله ورغباجه -
ًا
 ضييا

 الى الؿبيعت فيسخز مىارد ا فيسا  ىفع العباد -
ًا
 ضييا

 هال سا صصيي -

 هال سا خؿأ -

 :مىع ؤلاضالم مً الز باهيت إلاا فيها مً  .32

 إخافت  وتهي ي لصياة آلاخززً  -

 مىافاة ومطادمت لبلاء الىىع ؤلاوطاوي وجياززه -

 مػادة للعلل وجىسيخه للسحافظت اليه -

 حسيعها صصيحت -

 :اضخغالٌ الؿبيب ما وغع جحذ جطزفه مً ألاحهشة  ىافي أخالق  .33

 اإلاحبت اإلاهىيت -

 الخعاون اإلانهي  -

 ألاماهت اإلاهىيت -

 الؿهارة اإلاهىيت -

  ىم الليامت ي:ي)ي(ملسو هيلع هللا ىلص) لىٌ الزضىٌ  .34
ًا
 ...ي(يإن أحبىم إلي أكزبىم مني مجلطا

 الطاعي الى ألارملت واليديم  -

ي -
ًا
 أحطىىم أخالكا

ي -
ًا
 أهكرهم ضالة وضياما

ي -
ًا
 مً يعين محخاحا

 : إن هللا  ليم اليولت العادلت وإن واهذ وافزة ، وال  ليم اليولت : لىٌ ابً جيسيت رحسه هللا  .35

 الظاإلات وإن واهذ وافزة -

 الظاإلات وإن واهذ مطلست -

 اإلاؤمىت وإن واهذ اادلت -

 اإلاؤمىت وإن واهذ ظاإلات -

ي

ي
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 :جخلخظ واحباث ولي ألامز هسا  لىٌ ؤلامام اإلاارودر في خالفت الىبىة ، وذلً مً خالٌ  .36

 حزاضت الي ً واليهيا -

 ضياضت اليهيا والي ً -

 حزاضت الي ً وضياضت اليهيا -

 حزاضت اليهيا وضياضت الي ً -

 : خسثل ألاضاص  اخلادر لألخالق ؤلاضالميت في أروان منها  .37

 ؤلا سان باهلل واليىم آلاخز -

  وسجام مع الؿبيعت  -

 الطسى الزوحي -

 ..حسيعها صصيي  -

 ، فأخبره أن له جىبت وؾلب مىه أن ي/ي100/في الصي ث أن رحال كخل  .38
ًا
 :هفظ وأراد الخىبت ، فطأٌ ااإلاا

  يفع د اث اللخلى  -

  ؿلب اإلاطامحت والعفى مً أولياء دم اللخلى -

 أن يغادر بليجه ألنها أرع ضىء  -

 يغير داره التي يطىنها -

 :جحسل الصخظ هديجت التزامه مً كىٌ أو اسل يطسى  .39

 اإلاطؤوليت -

 الجشاء -

 الخيليف -

 حسيعها خؿأ -

لم أهه  .40
ُ
 :أر ي(ما  طير مً ؤلاوطان مً غير حاحت إلى ِفىز  وروزت ي):يمسا ذهز في حعززف الخ

 بطهىلت ويطز -

 بال جيلف -

 هال سا صصيي -

 هال سا خؿأ -

ي

ي
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 : زبـ ؤلاضالم بين الطياضت وألاخالق ، فيرفؼ ول ألاضاليب  .41

 اللذرة للىضىٌ إلى الغا اث الىبيلت -

 الىبيلت للىضىٌ إلى الغا اث الىبيلت  -

 اإلابخىزة للىضىٌ إلى اإلاطلصت -

 حسيعها صصيحت  -

 :ألاخالق والغزائش  واليوافع ولها ضفاث حطخلز في الىفظ ؤلاوطاهيت ، ومسا  سيز ا اً بعػها أن ألاخالق  .42

 جىضف بالصطً واللبي ، والغزائش واليوافع ال جىضف  -

 ، والغزائش  واليوافع ال حطخىحب  -
ًا
 أو ذما

ًا
 حطخىحب لطاحبها ميحا

 ، والغزائش  واليوافع ال حطخىحب  -
ًا
 أو الابا

ًا
 حطخىحب لطاحبها زىابا

 حسيعها صصيي -

 ي:(وشخطيت ي)مسا  يٌ الى اإلاطئىليت في ؤلاضالم فزد ت  .43

 (وال جشر واسرة وسر أخزي ي):يكىٌ هللا حعالى  -

 إال وضعها ي):يكىٌ هللا حعالى  -
ًا
 (ال  يلف هللا هفطا

 (ولىم راع وولىم مطئىٌ اً رايخه ي:ي)ي(ملسو هيلع هللا ىلص)كىٌ الىبي  -

 حسيعها صصيحت -

 :بين ي(أر الهبت ي)في مجاٌ جىسيع اإلاىارد أمز  ؤلاضالم بالعيٌ في العؿيت  .44

 اللزابت  -

 ألاوالد -

 ألاصصاب -

 حسيعها صصيي -

 :ي لطي بالجشاء ألاخالقي في ؤلاضالم  .45

 الزغا اً الىفظ اىي الؿاات ، والخألم اىي اإلاعطيت -

 رغا الػسير  وجأهيبه ووخشه -

 رغا هللا اً الصخظ وجيطير أمىره اىي الؿاات ، وسخؿه اليه وغىً ايشه اىي اإلاعطيت  -

 حسيعها صصيي -

ي

ي
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لم  .46
ُ
 :يحعني ؤلاكالت إبؿاٌ العلي بزغا الؿزفين مزاااة لظزوف أحي سا بعي لشومه ، وهي مً خطاٌ خ

 ألاماهت اإلاهىيت -

 اإلاحبت اإلاهىيت -

 الخعاون اإلانهي  -

 الؿهارة اإلاهىيت -

 كـ بييه إال ي(ملسو هيلع هللا ىلص)ما غزب رضىٌ هللا  :ياً اائشت رض ي هللا انها كالذ  .47
ًا
 :شيئا

 في اللطاص -

 أن  جا ي في ضبيل هللا  -

 أن يغػب -

 حسيعها خؿأ -

لم  .48
ُ
 :جحليم الخىادد والتراحم والخعاؾف ججاه اإلاهىت مً خطائظ خ

 اإلاحبت اإلاهىيت -

 ألاماهت اإلاهىيت -

  ضخلامت اإلاهىيت -

 الخعاون اإلانهي -

 :يالىضيلت التي  زجشق منها بطفت مطخسزة وال جحخاج إلى جيرزب كطير والشراات .49

 حطسى اإلاهىت -

 حطسى الىطب -

 حطسى الصزفت -

 حطسى العسل -

 :ي خلمفيجحززم الشزع للخطززت والىجش دليل الى جأضيظ اإلاعامالث  .50

 اإلاحبت اإلاهىيت -

 .الخعاون اإلانهي -

 ألاماهت اإلاهىيت  -

 حسيعها صصيي -

ي

يأضأٌ هللا لي ولىم الخىفيم والىجاح ...ياهلهذ ألاضئلت 



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

[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 : ص35
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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 1434+  1433إلاسالمية وآداب املهنة لعام اختبار ألاخالق 

 :ؿىزة ؤلاوظان( بلم الخاء والالم )ًمثل الخلٝ  .1

 ..الباهىت  -

 ..الٌاهسة  -

 ..ٟالهما صحُذ  -

 ..ٟالهما خوأ  -

 :ألاِٗا٤ الخلُٜت هي التي جـدز مً ؤلاوظان .2

ت  -  ..مً ٓير خاحت ئلى ١ٗس وزٍو

 ..مً ٓير ج٢لٙ أو مجاهدة ه٘ع  -

ٜت جلٜائُت  - ظس وبوٍس  ..بظهىلت َو

 ..حمُِها صحُذ  -

بان مٌهس مً مٌاهس اهخمام ؤلاطالم بخدُٜٝالىهي ًُ ث .3  :لٜي الٟس

ت ال٘سدًت  -  ..الحٍس

 ..الِد٤ في اإلاِامالث  -

 ..بر٤ الىـُدت  -

 ..الوهازة اإلاهىُت  -

ائٙ الِامت ٠الٜلاة ومدزاء البلدًاث والجامِاث للهداًا .4  :ٛبى٤ ُما٤ الًى

 ..م١سوه  -

 ..حائص  -

 ..مدسم  -

 ..مظخدب  -

 :جخميز ألاخالٚ ًُ الٔسائص والدواّٗ بأن الٔسائص والدواّٗ .5

ت  -  ..خاحاث ٗوٍس

خُت  -  ..خاحاث ٛو

 ..خاحاث هازئت  -

 ..خاحاث ٛلُلت  -

 

 



 ًىم الُٜامت)ًٜى٤ السطى٤ ؿلى هللا ُلُه  .6
ً
 (:ئن أخب١م ئلي وأٛسب١م مني مجلظا

-  
ً
 ..أخظى١م أخالٛا

م ؿالة  -  ..أٟثٟر

م  -  ..ُباده أٟثٟر

 ..حمُِها خوأ  -

 :ٌِخبر ؤلاطالم الؼٞس زذًلت خلٜت مً باب .7

 ..الى٘اٚ  -

 ..الحظد  -

 ..الحٜد  -

 ..الٌلم  -

 :حظُد مِاوي ألاخىة والاخترام وطُاطت الـبر بين أهساٖ اإلاهىت مً أخالٚ .8

 ..الىًُ٘ت اإلاهىُت  -

 ..الوهازة اإلاهىُت  -

 ..الىزَ اإلانهي  -

 ..الخِاون اإلانهي  -

 ُٗه السوح: هللا ُنهما ٛا٤ًُ ابً ُمس زض ي  .9
ً
 :لًِ زطى٤ هللا ؿلى هللا ُلُه وطلم مً اجخر ػيئا

-  
ً
 ..طالخا

-  
ً
 ..هِاما

ىت  -  ..ٍش

-  
ً
 ..ٓسكا

 .. وهللا ال ًإمً : ) ًٜى٤ السطى٤ ؿلى هللا ُلُه وطلم في مً ًى١ب حيراهه .10
ً
 (:ٛا٤ .. ُٛل مً ؟ .. زالزا

 ..الري ٌؼسب الخمس  -

 ..الري ًتهاون في ؿالجه  -

 ..ال ًأمً حازه بىائٜه  الري -

 ..حمُِها صحُذ  -

 

 

 



11.  
ً
 :ًىؿٙ ؤلاوظان بالبله ئذا ٠ان مخـ٘ا

 ..بالظراحت  -

 ..بالجبن  -

 ..بالبخل  -

 ..حمُِها خوأ  -

 :مدٜهالحلٙ ال٢اذب مىٜ٘ت للظلِت م .12

 ..للظلِت  -

 ..للسبذ  -

ت  -  ..للبٟر

 ..للما٤  -

م ألاطالُب الٜرزة  .13  :للىؿى٤ ئلىزبى ؤلاطالم الظُاطت باألخالٚ ، ومً زم ٗز

 ..الٔاًاث الىبُلت  -

 ..الىطائل اإلادسمت  -

 ..ألاطباب الدهِئت  -

 .الٔاًاث الدهِئت  -

 :ًخمثل ألاطاض الىاٛعي لؤلخالٚ ؤلاطالمُت في أز٠ان منها .14

 ..ؤلاًمان باهلل  -

ٝ الخير والؼس  -  ..حٍِسٙ ؤلاوظان بوٍس

 ..وحىد الحُاة بِد اإلاىث  -

 ..حمُِها صحُذ  -

مجمخاش دُىة ؤلاطالم  .15  :بىطوُتها ، ومً زم ٗانها جٗس

 ..الدُىاث السوخُت التي جدُى ئلى مدازبت الوبُِت  -

دمىا الواُت لدواُيها  -  ..دُىاث الوبُُِين الرًً أخلدوا ئلى ألازق ٛو

 ..ٟالهما صحُذ  -

 ..ٟالهما خوأ  -

 

 

 



 .. (:ال جوسووي ٟما أهسث : ) ًٜى٤ الىبي ؿلى هللا ُلُه وطلم .16

 ..اليهىد مىس ى بً ُمسان  -

 ..ال٘سض ٟظساها  -

 ..السوم ٌُماءها  -

م  -  ..الىـازي ابً مٍس

 :٠ان الىبي ؿلى هللا ُلُه وطلم ًدعى ئلى خبز الؼِير وؤلاهالت الظىخت .17

م  -  ..ٗيٗر

 ..ُِٗخرز  -

 ..ُٗجُب  -

ظ١ذ  -  ..ُٗبدظم َو

ت في هٌس ؤلاطالم هي ٛاهىن  .18  :الٜىاهين ألاطاطُت للحُاة البؼٍس

 ..اإلاداٌٗت ُلى الحُاة  -

 ..ؤلاوظاوي  ج٢ازس الىَى -

 ..الازجٜاء الِٜلي والسوحي  -

 ..حمُِها صحُذ  -

 ومً زم .19
ً
 زاُٛا

ً
 أخالُٛا

ً
 :اُخبر ؤلاطالم ٠ل طلٞى ًإدي ئلى ئبٜاء الىَى طلى٠ا

 ..ػَس الصواج  -

 ..ههى ًُ الخمثل  -

 ..ههى ًُ السهباهُت  -

 ..حمُِها صحُذ  -

 :الحين ، ٜٗا٤خث الىبي ؿلى هللا ُلُه وطلم آلاباء ُلى جصوٍج بىاتهم مً أهاض ؾ .20

 ( ..ئذا حاءٟم مً جسكىن دًىه وخلٜه ٗاه١دىه )  -

 ( ..جخيروا لىو١٘م )  -

 ( ..مً أطخواَ مى١م الباءة ٗلُتزوج  -

 ..حمُِها صح  -

 

 

 



 ٌظمى .21
ً
 :ما ًم١ً أن ًـدز ًُ ؤلاوظان والحُىان مِا

 ..الِمل  -

 ..اإلاهىت  -

ت  -  ..الحٗس

 ..الـىِت  -

داٍٗ ُلُه مولىب مثل٠ل طلٞى ًإدي ئلى ؤلاٛبا٤ ُلى الحُاة  .22 ىمي الِٜل ٍو  :ٍو

 ..هلب الِلم  -

 ..ؿلت السخم  -

 ..السكا بٜلاء هللا  -

 ..حمُِها صحُذ  -

 بين زذًلتي هما .23
ً
م ًأحي وطوا  :الصجاُت خلٝ ٍٟس

 ..التهىز والجبن  -

 ..الِ٘ت والخمىد  -

 ..الخِٜل والتهىز  -

 ..حمُِها خوأ  -

ت وحظد ما .24  :د واإلاولىب هىًىٌس ؤلاطالم ئلى ؤلاوظان ُلى أهه زوح ُلٍى

 ..الخيظُٝ بين الوبُِخين  -

 ..حٔلُب الجاهب السوحي  -

 ..حٔلُب الجاهب اإلاادي  -

 ..حمُِها خوأ  -

 ) ًٜى٤ السطى٤ ؿلى هللا ُلُه وطلم  .25
ً
 .. (:أٟمل اإلاإمىين ئًماها

-  
ً
 ..أٟثرهم ُلما

-  
ً
 ..أطبٜهم ئطالما

-  
ً
 ..أخظنهم خلٜا

 ..حمُِهم صحُذ  -

 

 

 



 للٌسوٖمً ألامىز اإلاخ٘ٝ ُليها أن  .26
ً
 :ألاخالٚ في ؤلاطالم جخٔير وجخوىز جبِا

 ..الاحخماُُت  -

 ..الاٛخـادًت  -

 ..الظُاطُت  -

 ..حمُِها خوأ  -

بخم به : ) في ٛى٤ هللا حِالى .27 س لٜاُدة( وئن ُاٛبخم ِٗاٛبىا بمثل ما ُٛى  :جٍٜس

 ..ؤلاخظان  -

 ..الِد٤  -

 ..الىكىح واإلاثالُت  -

 ..حمُِها صحُذ  -

 :ؤلاوظان ُىد ٓالة اإلاثالُين .28

 ..حظد ٗان ًجب الخخلف مىه  -

لُه الخدسز مىه  - ت مدبىطت في الجظد ُو  ..زوح ُلٍى

 ..حظد وزوح ًجب الخىاٗٝ بُنهما  -

 ..زوح مهبوت ُلى الجظد  -

 :الح١مت ٗلُلت خلُٜت ، وجأحي بين زذًلخين ، هما .29

 ..الخِٜل والجىىن  -

 ..الخب والبله  -

 ..الجسأة والاطدظالم  -

 ..حمُِها خوأ  -

 لخلٝٛبى٤ الٜاض ي  .30
ً
ا  :للهداًا ٌِد خٛس

 ..ألاماهت اإلاهىُت  -

 ..الىًُ٘ت اإلاهىُت  -

 ..اإلادبت اإلاهىُت  -

 ..الخِاون اإلانهي  -

 

 

 



 :ئذا مدح ؤلاوظان أو ذم ُلى ٓسائص ودواّٗ ٠األ٠ل والصواج ٠ان اإلاٜـىد .31

 ..ِٗل ألا٠ل والصواج  -

ٜخه ؤلاوظان في جلبِخه خاحخه ئلى ألا٠ل والصواج  -  ..هٍس

 ..ٟالهما صحُذ  -

 ..ٟالهما خوأ  -

 (:ئن ٣ُٗ خـلخين ًدبها هللا وزطىله : ) ٛا٤ الىبي ؿلى هللا ُلُه وطلم ألشج ُبد الِٜع .32

 ..الحصم والصجاُت  -

 ..الاطخٜامت والحصم  -

 ..الِٜل والدًً  -

 ..الحلم وألاهاه  -

ٜـد به .33  :مً وطائل اٟدظاب اللٔى ؤلاحخماعي ٍو

ئاجه  -  ..اإلاجخمّ ب٢ل هبٜاجه وأهُاٗه ٗو

خب وئذاُاث وخوب ومٜاالث وخىازاث وطائل ؤلَا -  ..الم مً حسائد ومجالث ٟو

 ..ٟالهما صحُذ  -

 ..ٟالهما خوأ  -

 :أمس الؼَس اإلا٢لٙ بامخثا٤ خلٝ مدمىد ، أو احخىاب خلٝ مرمىم ، ٌظمى .34

 ..مظإولُت  -

 ..حصاء  -

-  
ً
 ..ئلصاما

 ..حمُِها صحُذ  -

 :الاطخٔال٤ وؤلاطساٖ في اإلاِامالث مً خـا٤ خلَٝ مً .35

 ..اإلاهىُت اإلادبت  -

 ..الوهازة اإلاهىُت  -

 ..ألاماهت اإلاهىُت  -

 ..ال١ما٤ اإلانهي  -

 

 

 



ت ًُ الؼَس واإلاُِىت ُلى جدُٜٝ ؤلالتزام الخلٜي .36  :مً ألامىز اإلاخُ٘س

 ..الِٜل  -

 ..ال٘وسة  -

 ..اللمير الخلٜي  -

 ..حمُِها صحُذ  -

 :اإلاهمت السئِظُت لىلي ألامس في الدولت ؤلاطالمُت .37

 ..خساطت الدًً  -

 ..الدًً طُاطت  -

 ..ٟالهما صحُذ  -

 ..ٟالهما خوأ  -

 :ٌظمى الصخف ما ًـدز ُىه مً ٛى٤ أو ُمل .38

 ..مظإولُت  -

 ..حصاء  -

-  
ً
 ..ج٢لُ٘ا

-  
ً
 ..ئلصاما

 :مـدز ؤلالصام الخلٜي ُىد اإلاظلمين هى .39

 ..الٜسان والظىت والِٖس واإلاـلحت والِٜل  -

 ..الٜسان والظىت والِٜل  -

 ..الٜسان والظىت وال٘وسة والِٜل  -

 ..والظىت ٗدظب  الٜسان -

 ... (:ولِع ُل١ُم حىاح ُٗما أخوأجم : ) ًُ٘د ٛى٤ هللا .40

ت  -  ..ئن ؤلاوظان ٓير مظإو٤ ًُ أُماله الال ئداٍز

ت  -  ..ئن ؤلاوظان ٓير مظإو٤ ًُ أُماله ؤلاداٍز

 ..ٟالهما صحُذ  -

 ..ٟالهما خوأ  -

 

 

 



 :ٌظمى ألازس اإلاترجب ُلى الِ٘ل ؤلاوظاوي في الدهُا أو في آلاخسة .41

 ..مظإولُت  -

 ..حصاء  -

-  
ً
 ..ج٢لُ٘ا

-  
ً
 ..ئلصاما

 :حظمى الِٜىباث التي ً٘سكها الٜاض ي ولم ًددد الؼَس مٜدازها .42

 ..ٟ٘ازاث  -

-  
ً
 ..ُخابا

-  
ً
صا  ..حٍِص

-  
ً
 ..لىما

 :ًٜى٤ ُلي زض ي هللا ُىه ٟىا ئذا أخمس البأض ولٜي الٜىم الٜىم اجُٜىا ب .43

 ..أبي ب١س زض ي هللا ُىه  -

 .. ُمس بً الخواب زض ي هللا ُىه -

 ..خمصة بً ُبد اإلاولب زض ي هللا ُىه  -

 ..حمُِها خوأ  -

 :٠ان الىبي ؿلى هللا ُلُه وطلم ئذا اهته١ذ خدود هللا ال ًٜىم .44

 ..لحصهه ش يء  -

 ..أمامه ش يء  -

 ..لٔلبه ش يء  -

 ..حمُِها خوأ  -

 ُلى حىدة ألاداء التي هي مً .45
ً
 :ًدسم جىلُه الجاهل مىـب الٜلاء خ٘اًا

 ..خـا٤ اإلادبت اإلاهىُت  -

 ..٤ الوهازة اإلاهىُت خـا -

 ..خـا٤ ألاماهت اإلاهىُت  -

 ..خـا٤ الخِاون اإلاهىُت  -

 

 

 



 ُٖس في .46
ً
 :٠ان الىبي ؿلى هللا ُلُه وطلم أػد خُاًء مً الِرزاء في خدزها وئذا ٟسه ػِئا

 ..وحهه  -

 ..هبِه  -

 ..ٟالمه  -

 ..ؿىجه  -

 :٠ان الىبي ؿلى هللا ُلُه وطلم في بِخه في مهىت أهله ئذا خلسث .47

 ..خسج ئليها الٔىائم  -

 ..الص٠اة خسج ئليها  -

 ..الـالة جىكأ وخسج ئليها  -

ىد خسج ئليها  -  ..الٗى

 :٠ان الىبي ؿلى هللا ُلُه وطلم ًمس بالـبُان .48

 ..ُٗخـدٚ ُليهم  -

 ..ِٗظلم ُليهم  -

 ..ُٗدملهم  -

 ..ُٜٗبلهم  -

 :ئن هللا ًُٜم الدولت الِادلت وئن ٠اهذ ٠اٗسة وال ًُٜم: مً ألاٛىا٤ اإلاأزىزة .49

ت الدولت  -  ..ال٘اطدة وئن ٠اهذ ٍٛى

ت  -  ..الدولت الٌاإلات وئن ٠اهذ ٍٛى

 ..الدولت الٌاإلات وئن ٠اهذ مظملت  -

ت  -  ..الدولت اإلاإمىت وئن ٠اهذ ٍٛى

ب ٛـير ٠الصزاُت .50  :الىطُلت التي ًسجٚص منها بـ٘ت مظخمسة وال جدخاج ئلى جدٍز

 ..حظمى اإلاهىت  -

 ..حظمى ال١ظب  -

ت  -  ..حظمى الحٗس

 ..حظمى الِمل  -

 

 

 



لمىاه ؿىِه لبإض ل١م لخدـى١م مً بأط١م ) الىبي الري ٛا٤ هللا ُٗه  .51  :هى( ُو

 ..ئبساهُم ُلُه الظالم  -

 ..ئدَزع ُلُه الظالم  -

 ..داوود ُلُه الظالم  -

 ..أًىب ُلُه الظالم  -

 :تهخم أخالٚ اإلاهىت بما .52

 ..ًيبغي ِٗله  -

 ..ًجب ِٗله  -

 ..ًلصم ِٗله  -

 ..حمُِها صحُذ  -

 :اإلاهىت ٗاهه ٌظخدٝمً ًخالٙ ألاخالٚ وآداب  .53

 ..اللىم  -

 ..الِخاب  -

 ..ٟالهما صحُذ  -

 ..ٟالهما خوأ  -

 :ُلى أن اإلاظإولُت( وال جصز واشزه وشز أخسي : ) ٛى٤ هللا حِالى .54

 ..أخالُٛت  -

 ..ٗسدًت  -

 ..حماُُت  -

 ..دًيُت  -

ت والىجؽ دلُل ُلى جأطِع اإلاِامالث ُلى خلٝ .55 م الؼَس للخـٍس  :جدٍس

 ..اإلادبت اإلاهىُت  -

 ..اإلانهي الخِاون  -

 ..ألاماهت اإلاهىُت  -

 ..حمُِها صحُذ  -

 

 

 



 :جولٝ ألاخالٚ اإلا١دظبت ُلى ما ٌظعى ؤلاوظان في جدـُله .56

ب  -  ..بالخدٍز

 ..باإلامازطت الِملُت  -

 ..بمجاهدة الى٘ع  -

 ..حمُِها صحُذ  -

 بأهه( بلم الخاء والالم ) ٌِٖس الخلٝ  .57
ً
 :ئؿوالخا

 ..الوبّ  -

 ..السجُه  -

 ..ماحبل ُلُه ؤلاوظان  -

 ..حمُِها خوأ  -

 :ألاِٗا٤ الخلُٜت هي جل٣ ألاِٗا٤ التي جـدز ًُ ؤلاوظان .58

 ..ولى مسة واخدة  -

 ..زالر مساث ُلى ألاٛل  -

 ..ُؼس مساث ٗأٟثر  -

 ..حمُِها خوأ  -

 :حِد ؿ٘ت ؤلاًثاز مً أهم خـا٤ خلٝ .59

 ..الِبادة  -

 ..الوهازة اإلاهىُت  -

 ..اإلادبت اإلاهىُت  -

 ..الُِٜدة  -

 :اإلاسض ى لُدـل ُلى أحسة ال١ؼٙ ُليهم ًدخل فيج٢لُٙ الوبِب مً ًخلٜٙ  .60

 ..الىجؽ  -

بان  -  ..جلٜي الٟس

 ..الٔبن  -

 ..الخوُ٘ٙ  -

 

 

 



ّ أخدهما .61  ئذا ٗز
ً
 :ًٜى٤ السطى٤ ؿلى هللا ُلُه وطلم الحُاء وؤلاًمان ٛسهاء حمُِا

 ..طلم آلاخس  -

 ..ٛىي آلاخس  -

ّ آلاخس  -  ..ٗز

 ..كِٙ آلاخس  -

بان ٛبل  .62  :وزودهم الظٚى هيالح١مت مً الىهي ًُ جلٜي الٟس

بان مً الٔبن  -  ..خماًت الٟس

ٝ بأهل الظٚى  -  ..الٗس

 ..ٟالهما صحُذ  -

 ..ٟالهما خوأ  -

 :مبدأ أخالقي ومً خـا٤ خلٝ( في جلٜي البَُى ختى حظخٜس ألاوكاَ ) الـبر  .63

 ..الاطخٜامت اإلاهىُت  -

 ..الوهازة اإلاهىُت  -

 ..الىًُ٘ت اإلاهىُت  -

 .. الخِاون اإلانهي -

 الحظاَ طلوانجصداد أهمُت أخالٚ  .64
ً
 :اإلاهىت في ُـسها أٟثر مً ٛبل هٌسا

 ..اإلاا٤  -

 ..الِلم  -

 ..الٜاهىن  -

 ..الح١م  -

 بين زذًلخين هما .65
ً
أحي وطوا م ٍو  :الحُاء خلٝ ٍٟس

 ..التهىز والجبن  -

 ..ؿ٘اٛت الىحه واإلاهاهت  -

 ..الخِٜل والتهىز  -

 ..حمُِها صحُذ  -

 

 

 



 :ئػازة ئلى دوز ( هللا مً ٌظخِ٘ٙ ٌِ٘ه ) ٛى٤ الىبي ؿلى هللا ُلُه وطلم  .66

 ..البِئت الـالحت  -

 ..الوهازة اإلاهىُت  -

ب واإلامازطت  -  ..الخدٍز

 ..الخِاون اإلانهي  -

م وهى مً أهم خـا٤ خلٝ والخىاٗع الؼٍسٙ بر٤ الىصح لآلخٍسً .67  :مبدأ أخالقي ٍٟس

 ..الاطخٜامت اإلاهىُت  -

 ..الوهازة اإلاهىُت  -

 ..ألاماهت اإلاهىُت  -

 ..الخِاون اإلانهي  -

َى ًُأخبر  .68  :السطى٤ ؿلى هللا ُلُه وطلم أن الٜلم مٗس

 ..اإلاجىىن ختى ًُ٘ٝ  -

 ..الـٔير ختى ًبلٕ الحلم  -

 ..الىائم ختى ًـحى  -

 ..حمُِها صحُذ  -

 :ًدث ؤلاطالم اجباُه مً الر٠ىز ُلى خظً اخخُاز .69

 ..ألاخىة  -

 ..الىالدًً  -

 ..الىلد  -

 ..الصوحت  -

 :إلاخِاٛدًً جىدزج في خلٝػهادة خظً الظلٞى التي جولبها حهاث الخِاٛد مً ا .70

 ..الواُت اإلاهىُت  -

 ..الوهازة اإلاهىُت  -

 ..اإلادبت اإلاهىُت  -

 ..الخِاون اإلانهي  -

 

 

 



ؽ الظلِت وكّجخ٘ي خُٜٜت  التي خادُتأو ألالىان ا٤ؿباْ ألا اطخخدام .71  :ًخالٙ خلٝ ، جدلِع ٓو

 .الوهازة اإلاهىُت  -

 ..الخِاون اإلانهي  -

 ..ألاماهت اإلاهىُت  -

 ..اإلادبت اإلاهىُت  -

 :ٚ الخىادد والتراخم والخِاهٙ مً خـا٤ خلٝيجدٝاإلاُل ججاه اإلاهىُت ٤ .72

 ..الوهازة اإلاهىُت  -

 ..الخِاون اإلانهي  -

 ..الاطخٜامت اإلاهىُت  -

 ..اإلادبت اإلاهىُت  -

 :ًد٤ ُلى( مً طسجه خظيخه وطاءجه طُئخه ٗرل٣ اإلاإمً: )ٛا٤ السطى٤ ؿلى هللا ُلُه وطلم .73

 ..ؤلالصام الخلٜي  -

 ..الخلُٜت اإلاظإولُت  -

 ..الجصاء الخلٜي اإلاخمثل بالؼِىز الى٘س ي  -

ُت  -  ..الِٜىباث الؼُس

 :ٗرل٣( مً طسجه خظيخه وطاءجه طُئخه: )ٛا٤ السطى٤ ؿلى هللا ُلُه وطلم .74

 ..اإلادظً  -

 ..الـادٚ  -

 ..اإلاإمً  -

 ..حمُِها خوأ  -

 :مً ػسون اإلاظإولُت الخلُٜت في ؤلاطالم .75

 ..٠ىن الِمل مما ًواٚ  -

 ..ألاهلُت  -

 ..الِمل بالِمل  -

 ..حمُِها صحُذ  -

 

 

 



ِت ؤلاطالمُت في خٝ مً ًخِد خدود هللا حظمى .76  :الِٜىباث التي أٛستها الؼَس

-  
ً
 ..خدا

-  
ً
سا  ..حٍِص

 ..ٟالهما صحُذ  -

 ..ٟالهما خوأ  -

ِت ؤلاطالمُت في خٝ الرًً ًخِدون خدود هللا حظمى الجصاء .77  :الِٜىباث التي أٛستها الؼَس

 ..ألاخالقي  -

 ..ؤلالهي  -

 ..الؼسعي  -

 ..حمُِها صحُذ  -

 :والحلم هى( الحلم وألاهاة... ئن ٣ُٗ خـلخين )ٛا٤ الىبي ؿلى هللا ُلُه وطلم ألشج ُبد الِٜع  .78

 ..جٞس العجلت  -

 ..الِٜل  -

 ..ٟالهما صحُذ  -

 ..ٟالهما خوأ  -

 ومً زم خث ؤلاطالم َ .79
ً
 أخالُٛا

ً
 :لىالظلٞى الري ًإدي ئلى الظِادة وؤلاٛبا٤ ُلى الحُاة ٌِخبر طلى٠ا

 ..الِلم  -

 ..ؿلت السخم  -

 ..السكا بٜلاء هللا  -

 ..حمُِها صحُذ  -

 ..(:مً ٠ان ًإمً باهلل والُىم آلاخس : )ٛا٤ زطى٤ هللا ؿلى هللا ُلُه وطلم .80

 ..ٗل١ُسم كُ٘ه  -

 .. ُبدهٗل١ُسم  -

 ..ٟالهما صحُذ  -

 ..ٟالهما خوأ  -

 

 

 



له ؤلاطالم  .81  ًٗس
ً
جِل ؤلاوظان مدؼائما  :هىالظلٞى الري ًلاد الحُاة ٍو

 ..الاهخداز  -

 ..حِاهي اإلاظ١ساث  -

 ..حِاهي اإلاخدزاث  -

 ..حمُِها صحُذ  -

 ..(:ومً اإلاِسوٖ أن جلٜى أخاٞ ... ٠ل مِسوٖ ؿدٛت : )ٛا٤ زطى٤ هللا ؿلى هللا ُلُه وطلم .82

 ..بىحه هلٝ  -

 ..بالترخُب  -

 ..باإلاِاهٜت والخٜبُل  -

 ..حمُِها صحُذ  -

 :هىما ًل٘ي الٜدطُت ُلى الىٌام الخلٜي ؤلاطالمي  .83

خٜادي  -  ..ألاطاض الُا

 ..ألاطاض الىاٛعي  -

 ..ألاطاض الِلمي  -

 ..حمُِها صحُذ  -

 :هى( ئن هللا ًُٜم الدولت الِادلت وئن ٠اهذ ٠اٗسة وال ًُٜم الدولت الٌاإلات وئن ٠اهذ مظلمت: )الٜائل .84

ص  -  ..ُمس بً ُبد الٍِص

 ..ُمس بً الخواب  -

 ..ابً جُمُت  -

 ..الِص بً ُبد الظالم  -

ص اإلاسحل مً ٠ان الىبي ؿلى .85 ص ٟأٍش ه أٍش  :هللا ُلُه وطلم طمّ لجٗى

 ..الرٟس  -

 ..الب٢اء  -

 ..الحسازة  -

 ..الخٖى  -

 

 

 



 :خسم ؤلاطالم الخـاء ألهه طلٞى مً ػأهه أن .86

 ..ًدّٗ ؤلاوظان هدى الٌلم  -

 ..ًثير ؤلاوظان  -

 ..ًمىّ اطخمساز الخىاطل  -

 ..حمُِها صحُذ  -

 ٛى بُده ئال أن ٢ًىن ما كسب زطى٤ هللا : جٜى٤ ُائؼت زض ي هللا ُنها .87
ً
 :ؿلى هللا ُلُه وطلم ػِئا

 ..مّ أهل بِخه  -

 ..في الجهاد في طبُل هللا  -

 ..مّ خدمه  -

 ..حمُِها صحُذ  -

ّ الٜلم ًُ زالر : ٛا٤ زطى٤ هللا ؿلى هللا ُلُه وطلم .88  :ًُ.. ٗز

 ..الىائم ختى ٌظدٍُٜ  -

 ..اإلاجىىن ختى ًُ٘ٝ  -

 ..الـبي ختى ًدخلم  -

 ..حمُِها صحُذ  -

 :باإلاِسوٖ ، والىهي ًُ اإلاى١س ، مً مهامألامس  .89

 ..والة ألامس  -

 ..الِلماء  -

 ..الح٢ام  -

 ..ألامت ٠لها  -

 :ما ًىؿٙ بأهه ؿىزة ؤلاوظان الٌاهسة هى .90

 ..الٔسائص  -

 ( ..بلم الخاء والالم )الخلٝ  -

 ( ..ب٘خذ الخاء وط٢ىن الالم ) الخلٝ  -

 ..ال٘وسة  -

 

 



 :ًدخاج ئلى مِاٖز ُٜلُت وخبرة مُداهُت ٠الهىدطت واإلاداطبت ٌظمى الِمل الري .91

 .. الـىِت -

 .. ال١ظب -

ت -  .. الحٗس

 .. اإلاهىت -

 :٠ان الخلُ٘ت الساػد أبى ب١س الـدًٝ زض ي هللا ُىه ٌِمل في .92

 ..الحدادة  -

 ..الصزاُت  -

 الىجازة -

 ..الخجازة  -

 (:للظلِت ، ممدٜت الحلٙ ال٢اذب مىٜ٘ه : ) ًٜى٤ السطى٤ ؿلى هللا ُلُه وطلم .93

 ..للما٤  -

 ..للِمس  -

ت  -  ..للبٟر

 ..حمُِها خوأ  -

تي لم ج١ً حعجص ًُ مىىهت أهلي وػٔلذ بأمس اإلاظلمين : ) ُبازة .94  :ٛائلها( لٜد ُلم ٛىمي أن خٗس

 ..أبى ب١س الـدًٝ زض ي هللا ُىه  -

 ..ُمس بً الخواب زض ي هللا ُىه  -

 ..ُثمان بً ُ٘ان زض ي هللا ُىه  -

 ..حمُِها خوأ  -

 :ُا٤ الخلُٜت هي التي جـدز مً ؤلاوظانألاٖ .95

 ..بخ٢لٙ ومجاهدة الى٘ع  -

ت  -  ..مً ٓير خاحت ئلى ١ٗس وزٍو

 ..ٟالهما صحُذ  -

 ..ٟالهما خاهئ  -

 



د ٓ٘س ل٣ أحاب  .96 ٠ان الىبي ؿلى هللا ُلُه وطلم ًخِبد زبه ختى جخ٘وس ٛدماه ، ٗاذا طئل لم هرا ٛو

 
ً
 :أٗال أ٠ىن ُبدا

-  
ً
 ..ػ٢ىزا

-  
ً
 ..مإمىا

-  
ً
 ..ؿبىزا

 ..حمُِها صحُذ  -

 :ًد٤ ُلى مدي جأزير( مً ٌظخِ٘ٙ ٌِ٘ه هللا : ) ٛى٤ الىبي ؿلى هللا ُلُه وطلم .97

 ..اللٔى الاحخماعي  -

 ..الٜدوة الحظىت  -

 ..البِئت الـالحت  -

 ..حمُِها خوأ  -

ّ خلٜي : ) ٛىلىا .98  :هى حٍِسٙ لـ( ج٢لُٙ بدؼَس

 ..اإلاظإولُت الخلُٜت  -

 ..الجصاء الخلٜي  -

 ..ؤلالصام الخلٜي  -

 ..ٌِها خوأ حم -

 :خث ؤلاطالم ُلى الح١مت واُخبرها ٗلُلت وهي جأحي بين زذًلخين هما .99

 ..الخٜخير ؤلاطساٖ و -

 ..والخمىد  الؼسه -

 ..التهىز والجبن  -

 ..الخب والبله  -

خالٙ خلٝ .100  :اطتهالٞ اإلامسق أكِاٖ ما ًدخاج مً الؼاغ واإلاساهم إلاِالجت مٍسم ط٘اهت ٍو

 ..الوهازة اإلاهىُت  -

 .. الخِاون اإلانهي -

 ..اإلادبت اإلاهىُت  -

 ..ألاماهت اإلاهىُت  -

 

 



ّ أخدهما : ) ًٜى٤ السطى٤ ؿلى هللا ُلُه وطلم .101  ٗاذا ٗز
ً
 ... (:الحُاء وؤلاًمان ٛسهاء حمُِا

 ..طلم آلاخس  -

 ..ٛىي آلاخس  -

ّ آلاخس  -  ..ٗز

 ..كِٙ آلاخس  -

 :واإلاظترطل هى الري( ٓبن اإلاظترطل خسام : ) ًٜى٤ السطى٤ ؿلى هللا ُلُه وطلم .102

ظدظلم للبائّ  - سة َو  ..ًخـٙ بظالمت الظٍس

 ..ًجهل ُٛمت الظلِت وال ًدظً اإلاظاومت  -

ظدظلم له  -  ..ًومئن ئلى ؿدٚ البائّ َو

 ..حمُِها صحُذ  -

 (:ٓبن اإلاظترطل خسام : ) ًٜى٤ السطى٤ ؿلى هللا ُلُه وطلم .103

 ..ٓلى٤  -

 ..ٗاطد  -

 ..صحُذ  -

 ..خسام  -

٘ت .104  :ٛى٤ الىبي ؿلى هللا ُلُه وطلم والخِاون اإلانهي وزد في الحث ُلى اإلاىاٗظت الؼٍس

 ٗله طلبه  -
ً
 ..مً ٛخل ٛخُال

 ..وهللا في ُىن الِبد ما دام الِبد في ُىن أخُه  -

-  
ً
 أو مٌلىما

ً
 ..اهـس أخاٞ ًاإلاا

 أن ًخٜىه  -
ً
 ..ئن هللا ًدب ئذا ُمل أخدٟم ُمال

 :مً الِىامل الداخلُت التي حِين ُلى جدُٜٝ الالتزام الخلٜي .105

 ..اإلاجخمّ  -

 ..اللمير  -

 ..الظلوت الحاٟمت  -

 ..حمُِها خوأ  -

 

 



 :مً خـائف اإلاظإولُت الخلُٜت في ؤلاطالم .106

 ..أنها شخـُت  -

 ..جلصم ٗٚى الواٛت  -

 ..ٟالهما صحُذ  -

 ..ٟالهما خوأ  -

ُت التي جد٤ لخلٝ ألاماهت اإلاهىُت .107  :مً الىـىؾ الؼُس

 ( ..أد ألاماهت ئلى مً ائخمى٣ وال جخً مً خاه٣ )  -

 ( ..مً خدر في مجلع بددًث ٗالخ٘ذ ٗهي أماهت )  -

 ٗلما هبأث به وأًهسه هللا ُلُه )  -
ً
 ( ..وئذ أطس ئلى بِم أشواحه خدًثا

 ..حمُِها صحُذ  -

م .108  :مىّ الؼَس مً ئدُاء ٟثرة اإلاوالبين للمهىت وألاؿل الٜ٘هي الري ًخأطع ُلُه ذل٣ الخدٍس

ت  -  ..الخـٍس

 ..الىجؽ  -

 ..ٟالهما صحُذ  -

 ..ٟالهما خوأ  -

 بين زذًلخين وهما .109
ً
أحي وطوا م ٍو  :الصجاُت خلٝ ٍٟس

 ..التهىز والجبن  -

 ..الِ٘ت والخمىد  -

 ..الخِٜل والتهىز  -

 ..حمُِها خوأ  -

 :مىكَى ُلم ألاخالٚ هى .110

 ..الٔسائص  -

 ..الدواّٗ  -

 ..ما ًىؿٙ بالخير والؼس  -

 ..حمُِها صحُذ  -

 

 



 :ًد٤ ُلى( أخُه ال ًخوب أخدٟم ُلى خوبت : ) ٛى٤ الىبي ؿلى هللا ُلُه وطلم .111

٘ت  -  ..الىهي ُلى اإلاىاٗظت ٓير الؼٍس

 ..الىهي ًُ ما ًىافي خٜٚى ألاخىة والخِاون  -

جلب الحٜد وال١ساهُت  - س الـدوز ٍو  ..الىهي ًُ ما ًٓى

 ..حمُِها صحُذ  -

دىافى مّ خلٝ .112 ً ًىافي الِد٤ ٍو  :الخالُب باإلا٢اًُل واإلاىاٍش

 ..الخِاون اإلانهي  -

 ..الاطخٜامت اإلاهىُت  -

 ..الوهازة اإلاهىُت  -

 ..اإلادبت اإلاهىُت  -

ُخه: )ٛى٤ الىبي ؿلى هللا ُلُه وطلم .113  :ُلى( ٠ل١م زاَ و٠ل١م مظإو٤ ًُ ُز

 ..اإلاظإولُت ألاخالُٛت  -

 ..اإلاظإولُت الصخـُت  -

ت  -  ..اإلاظإولُت الخٜـيًر

 ..حمُِها صحُذ  -

 :ألاخالٚ ؤلاطالمُت زابخه الزجباهها .114

ت  -  ..بال٘وسة البؼٍس

 ..بالدًً  -

 ..صحُذ  ٟالهما -

 ..ٟالهما خوأ  -

ين مساُاة لٌسوٖ أخدهما بِد لصومه ٌظمى ؤلاٛالت وهي مً .115  :ئبوا٤ الِٜد بسكا الوٗس

 ..الخِاون اإلانهي  -

 ..الوهازة اإلاهىُت  -

 ..اإلادبت اإلاهىُت  -

 ..حمُِها صحُذ  -

 

 

 



 :مً أدلت الظىت اإلاوهسة في الوهازة اإلاهىُت ٛى٤ الىبي ؿلى هللا ُلُه وطلم .116

 ( ..مىا مً ٓؽ ٗلِع )  -

 ( ..ؿىّ هللا الري أجًٜ ٠ل ش يء )  -

 ( ..وال جصز واشزة وشز أخسي )  -

ما٤ بالىُاث )  -  ( ..ئهما ألُا

 :الؼىزي مولىبت مّ شمالء اإلاهىت ، وهي مً خـا٤ خلٝ .117

 ..اإلادبت اإلاهىُت  -

 ..الخِاون اإلانهي  -

 ..الوهازة اإلاهىُت  -

 ..الاطخٜامت اإلاهىُت  -

 :ُلى جدُٜٝ الالتزام الخلٜيمً الِىامل الخازحُت التي حِين  .118

 ..اإلاجخمّ  -

 ..الِٜل  -

 ..ال٘وسة  -

 ..ؤلاًمان  -

 :مً خـائف ؤلالصام الخلٜي في ؤلاطالم .119

 ..ُدم الاطخثىاءاث  -

 ..ؤلالصام ٗٚى الواٛت  -

مت اإلاولٜت في الخوبُٝ  -  ..الٍِص

 ..حمُِها خوأ  -

م ألاؿل الٜ٘هي الري ًخأطع ُلُه اإلاىّ مً ئدُاء ٟثرة الوالبين للمهىت هى .120  :جدٍس

 ..الٔسز  -

 ..الاخخ٢از  -

ت  -  ..الىـٍس

 ..الىجؽ  -

 

 

 



 :ًد٤ لخلٝ الخِاون اإلانهي أدلت ٟثيرة مً الظىت اإلاوهسة منها .121

ـبر ُلى أذاهم أٗلل مً اإلاإمً الري ال ًخالى الىاض )  -  ( ..اإلاإمً ال ًخالى الىاض ٍو

 ( ..الدًً الىـُدت )  -

 ( ..اإلاظلم أخى اإلاظلم ال ًٌلمه وال ٌظلمه )  -

 ..حمُِها صحُذ  -

ما٤ التي جىؿٙ .122  :ًبدث ُلم ألاخالٚ في ألاخ٢ام الُٜمُت اإلاخِلٜت باأُل

 ..بالخير أو الؼس  -

 ..بالحظً أو الٜبذ  -

 ..ٟالهما صحُذ  -

 ..ٟالهما خوأ  -

٘ت ( ال ًخوب أخدٟم ُلى خوبت أخُه : ) ٛى٤ الىبي ؿلى هللا ُلُه وطلم .123 ههي ًُ اإلاىاٗظت ٓير الؼٍس

 :لخىاٗيها مّ خلٝ

 ..طخٜامت اإلاهىُت الا -

 ..اإلادبت اإلاهىُت  -

 ..الوهازة اإلاهىُت  -

 ..حمُِها خوأ  -

 :هاُت السؤطاء في اإلاهىت ػسن لخدٜٝ خلٝ .124

 ..الوهازة اإلاهىُت  -

 ..ألاماهت اإلاهىُت  -

 ..الاطخٜامت اإلاهىُت  -

 ..حمُِها خوأ  -

 :مً ُىامل الثباث في ألاخالٚ ؤلاطالمُت وازجباهها .125

ت  -  ..بال٘وسة البؼٍس

ساٖ بالِاداث  -  ..وألُا

 ..باإلاـلحت الراجُت  -

 ..حمُِها صحُذ  -

 

 



 :جىٜظم الوهازة ئلى .126

 ..ُامت وخاؿت  -

 ..مولٜت ومُٜدة  -

ت  -  ..خظُت ومِىٍى

بت  - ٍس  ..بُِدة ٛو

 :حِني( ٗما اطخٜامىا ل١م ٗاطخُٜمىا لهم: )الاطخٜامت في ٛى٤ هللا حِالى .127

 ..الثباث والاطخمساز  -

 ..ؤلاًمان  -

 :ُلُه وطلم بالخخُ٘ٙ في الـالة مً مٌاهسٌِد أمس الىبي ؿلى هللا  .128

 ..خبه للـالة  -

 ..خبه ألهله  -

 ..جىاكِه وشهده  -

 ..زخمخه باإلاإمىين  -

 :مساحِت أهل الاخخـاؾ والخبرة ألخر زأيهم والِمل بمىحبه ٌظمى الؼىزي وهى مً خـا٤ خلٝ .129

 ..الاطخٜامت اإلاهىُت  -

 ..الخِاون اإلانهي  -

 ..ألاماهت اإلاهىُت  -

 .. الوهازة اإلاهىُت -

دىافى مّ .130 ت ٍو ها ٌظمى الخـٍس  :جٞس خلب الدابت مدة ختى ًخجمّ ٛدز ٟير مً الحلُب في كُس

 ..الاطخٜامت اإلاهىُت  -

 ..الخِاون اإلانهي  -

 ..ألاماهت اإلاهىُت  -

 ..الوهازة اإلاهىُت  -

 ومً أبسش حىاهب الاخخالٖ أن .131
ً
 بِىا

ً
 :جخخلٙ ألاخالٚ ًُ الخٜالُد اخخالٗا

 ..خاؿت الخٜالُد ُامت وألاخالٚ  -

 ..الخٜالُد زابخه وألاخالٚ مخٔيرة  -

 ..الخٜالُد مخٔيرة وألاخالٚ زابخه  -

 ..الخٜالُد مولٜخه وألاخالٚ مُٜده  -



 :مساُاة آداب اللُاٛت واطدئران السئِع في ُالٛاث اإلاهىُت مً خـا٤ خلٝ .132

 ..الخِاون اإلانهي  -

 ..اإلادبت اإلاهىُت  -

 ..الاطخٜامت اإلاهىُت  -

 ..الوهازة اإلاهىُت  -

 :ؤلاخظان ئلى شمالء اإلاهىت مً خـا٤ .133

 ..الوهازة اإلاهىُت  -

 ..الخِاون اإلانهي  -

 ..اإلادبت اإلاهىُت  -

 ..الاطخٜامت اإلاهىُت  -

 :في مجا٤ جىشَّ اإلاىازد أمس ؤلاطالم الِد٤ في الِملُت بين .134

 ..ؤلاخىة  -

 ..الىالدًً  -

 ..ألاوالد  -

 ..حمُِها صحُذ  -

 أٟبر ػسن لخدٜٝأن ج٢ىن مهىخه هي الؼٔل ألاهم وجٜدًسه  .135
ً
سها لخدٜٝ هِ٘ا  ُلى جوٍى

ً
 :مىـبا

 ..الوهازة اإلاهىُت  -

 ..الخِاون اإلانهي  -

 ..الاطخٜامت اإلاهىُت  -

 ..اإلادبت اإلاهىُت  -

خىاء بالىٌاٗت الصخـُت واخخُاز الصي اإلاىاطب لوبُِت اإلاهىُت مً خـا٤ .136  :الُا

 ..اإلادبت اإلاهىُت  -

 ..الخِاون اإلانهي  -

 ..الاطخٜامت اإلاهىُت  -

 ..الوهازة اإلاهىُت  -

 

 

 



 ٌظمى .137
ً
ا  :الخوأ الري ٌظخىحب ئٛامت ُٜىبت مٜدزة ومُِىت ػُس

 .ٟ٘ازة  -

-  
ً
 ..خدا

-  
ً
سا  ..حٍِص

-  
ً
 ..جأدًبا

دىافى مّ .138  :ُدم الاطدئران مً السئِع وججاهله ًإدي ئلى الخىاٗس والخبآم بين ألاهساٖ ٍو

 ..الاطخٜامت اإلاهىُت  -

 ..الخِاون اإلانهي  -

 ..اإلادبت اإلاهىُت  -

 ..الوهازة اإلاهىُت  -

ً مً خـا٤ أخالٚ .139  :طالمت الـدز مً الٔؽ والحظد ججاه آلاخٍس

 ..اإلادبت اإلاهىُت  -

 ..الخِاون اإلانهي  -

 ..الاطخٜامت اإلاهىُت  -

 ..الوهازة اإلاهىُت  -

 :ًدسم جىلُت الجاهل الٜلاء للح٘اي ُلى حىدة ألاداء وجدُٜٝ الِدالت وهي مً خـا٤ .140

 ..الاطخٜامت اإلاهىُت  -

 ..اإلاهىُت ألاماهت  -

 ..الوهازة اإلاهىُت  -

.. الخِاون اإلانهي  -

 لخدُٜٝ هجاخه هي مً  .141
ً
 ُلى طمِتها وطُِا

ً
الاهخـاز للمهىت باألخر ُلى ًد اإلاس يء ئليها خ٘اًا

 :خـا٤

 ..اإلادبت اإلاهىُت  -

 ..الخِاون اإلانهي  -

 ..الاطخٜامت اإلاهىُت  -

 ..الوهازة اإلاهىُت  -

 

 



 :ًد٤ ُلى أن مً ألاخالٚ ما( بالخِلم والحلم بالخدلمالِلم : )ٛى٤ الىبي ؿلى هللا ُلُه وطلم .142

ب  -  ..ًأحي بالخدٍز

 ..١ًدظب  -

 ..ٟالهما صحُذ  -

 ..ٟالهما خوأ  -

 :الحدًث الري ًد٤ ُلى وحىب هاُت ولي ألامس .143

 ( ..اطمِىا وأهُِىا وئن أمس ُل١ُم ُبد خبص ي) -

 ( ..وأهُِىا هللا وأهُِىا السطى٤ وأولي ألامس مى١م) -

 ..ٟالهما صحُذ  -

 ..ٟالهما خوأ  -

م .144  :الري ًد٤ ُلى وحىب هاُت ولي ألامس مً الٜسآن ال١ٍس

 ( ..اطمِىا وأهُِىا وئن أمس ُل١ُم ُبد خبص ي) -

 ( ..وأهُِىا هللا وأهُِىا السطى٤ وأولي ألامس مى١م) -

 ..ٟالهما صحُذ  -

 ..ٟالهما خوأ  -

ً وججاه ما ًٜسكه اإلاجخمّ مً ٛىاُد حظمى اإلاظإولُت .145  :الالتزام ججاه آلاخٍس

 ..الدًيُت  -

 ..ألاخالُٛت  -

 ..الاحخماُُت  -

 ..الثٜاُٗت  -

 :مً الِىامل الداخلُت التي حِين ُلى جدُٜٝ الالتزام الخلٜي .146

 ..الٜىة  -

 ..الظلوت الحاٟمت  -

 ..ال٘وسة  -

 ..الصجاُت  -

 

 

 



 :مً ػسون اإلاظإولُت الخلُٜت في ؤلاطالم .147

 ..ؤلاٟساه  -

 ..ألاهلُت  -

 ..الخوأ  -

 ..حمُِها صحُذ  -

 :هللا ُلُه وطلم ل١ؼٙ أخباز الِدو دلُل ُلى طبٝ الىبي ؿلى .148

 ..زخمخه بأمخه  -

 ..شجاُخه  -

 ..جىاكِه هلل  -

.. ٓلبه هلل  -


