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 1س
 ) : َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ جاء في تفسير قول هللا تعالى:

ا
 أراد فيه لو أن رجل

 التفسير عن الصحابي الجليل:ورد هذا  (أذاقه هللا من العذاب األليم ،َن يَ بَعَدن أب  بإلحاد بظلم، وهو 

  ابن عمر   ابن مسعود    ابن عباس  1ج
 

إلى البيت الحرام داللة على: األمر بالتوجهفي اآلية.  َّ جب...هئ  مئ خئ حئ جئ ٱُّٱ قال هللا تعالى: 2س  

  جميع ما سبق  صلةالعند  الكعبةوجوب استقبال   مكانة البيت الحرام 2ج
 

 3س
 .اآلية َّ جب...هئ مئ خئ حئ ُّٱ البيت الحرام:قال هللا تعالى في 

 :ملن دخل فيه، وذلك في االبيت الحرام أمانا  ه جعليخبر هللا تعالى في هذه اآلية أن

  جميع ما سبق  اإلسلم  الجاهلية 3ج
 

 4س
ا لدينهم، )يعني: :  اآلية. َّ ...ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱ جاء في تفسير قول هللا تعالى: قياما

 ورد هذا التفسير عن الصحابي الجليل: .) ومعالم لحجهم

  ابن عمر   ابن مسعود   ابن عباس  4ج
 

 5س
 وهو يتلو هذه اآلية: مفتاح الكعبة يوم الفتح دفع إليه النبي ، حاجب البيت الحرامصحابي جليل، كان 

 في عقبه حتى الوقت الحاضر، فمن هو؟ وبقي ذلكاآلية.   َّ ... خس حس جس مخ جخ مح جح  مج  ُّ

   عثمان بن طلحة   عثمان بن أبي العاص   عثمان بن عفان 5ج
 

  ...( : )أعظم الشعائر  ابن عمرقال .  َّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيميُّٱ تعالى: هللا قال 6س

  عرفات  املشعر الحرام  الحرام البيت             6ج
 

 7س

ى بني عبااد املبلااب أتملااا أفااا  من منى يوم النلر إلى البياات الحرام ) أن النبي  عن جااابر بن عبااد هللا 

 . "، فلوال أن يغلبكم الناس على ساااااااااااقايتكم ل  عت معكمان عوا بني عبد املبلب" :، فقاليساااااااااااقون على  م م

  (. رواه مسلم. هذا الحديث يدل على:ا فشرب منهفناولوه دلوا 

  جميع ما سبق  فضل سقاية الحاج  بني عبداملبلب فضل 7ج
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 8س
الرسول  ومسجد ،املسجد الحرام :ال تشد الرحال إال إلى ثلثة مساجدقال: ) عن النبي  عن أبي هريرة 

 متفق عليه. هذا الحديث يدل على: )ومسجد األقص ى 

 8ج
شد الرحال لغير  عدم جوا 

 هذه املساجد
 

هناك مساجد أخرى يجو  شد أن 

 الرحال إليها
 

شد الرحال  جوا 

 للقبور 

 

 

 9س

من  يصلي الفجر، فيشهد معه نساء لقد كان رسول هللا ) قالت: ااااااااااا رض ي هللا عنها أم املؤمنين ااااااااااا عن عائشة

  أحااد هّن، ثم يرجعن إلى بيوتهن، مااا يعرفهنمتلفعاااتب ُبُمُروُط  املؤمنااات
َ
 من الغ
َ
س( رواه البخااارو ومسااااااااااااالم . ل

 يدل هذا الحديث على:

 9ج
ا رض ي هللا عنهن ا حرص الصحابيات 

 على الصلة في املسجد النبوو 
 

جوا  خروج النساء للصلة في املسجد 

 مع االلت ام بالحجاب والعفة 
 جميع ما سبق 

 

 

 10س
العشاء اآلخرة، ثم يرجع إلى قومه  كان يصلي مع رسول هللا   أن معاذ بن جبل عن جابر بن عبد هللا 

  على:  حرص الصحابة يدل هذا الحديث علىمتفق عليه.  الصلة.فيصلي بهم تلك 

  جميع ما سبق  إدراك فضيلة الصلة في املسجد النبوو   الصلة مع رسول هللا  10ج
 

 11س

املجاورة   توسعة املسجد النبوو بأر  العباس بن عبداملبلب  عمر بن الخباب أراد الفاروق 

أن  فآثر العباس  ،أو يتصدق بها للمسجد ،أخرى  اعوضه أرضا يأو  ،للمسجد، فبلب منه أن يبيع األر 

 املوقف يدل على:هذا  يتصدق بها للمسجد.

 11ج
على نفع   حرص اآلل واألصحاب

 املسلمين والتوسعة عليهم
 

التسابق في املساهمة في األوقاف 

 الحرمينالسيما في 
 سبق جميع ما 

 

 

 أول من قام بتوسعة املسجد الحرام من الخلفاء الراشدين هو:  12س

   علي بن أبي طالب   عمر بن الخباب   أبو بكر الصديق 12ج
 

 13س
إلى أن  باملسجد الحرام بأمر من رسول هللا يؤذن ، وكان ا وأطيبهمن أندى الناس صوتا صحابي جليل، كان 

 هو؟، فمن سنة تسع وخمسين  توفي

نيأ   أبو ملذورة الجمحي   بلل بن رباح 13ج
َ
ش

ُ
   بو ثعلبة الخ

 

  ، فمن هو؟  من أبر  العلماء الذين لهم دروس في املسجد الحرام بعد وفاة الرسول صحابي جليل، كان  14س

   أسامة بن  يد   خالد بن الوليد    عبدهللا بن عباس 14ج
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 ، فمن هو؟بساقي الحرمينيلقب صحابي جليل، كان  15س

   ال بير بن العوام   عباسعبدهللا بن    العباس بن عبد املبلب 15ج
 

 :بالحرمين الشريفين من مظاهر اهتمام اآلل واألصحاب  16س

  سبق جميع ما  العناية بهماتوسعتهما و   ا لنشر العلمجعلهما منبرا  16ج
 

 بتوسعة املسجد النبوو، ف اد أبوابه إلى: قام عمر بن الخباب  17س

  ثمانية أبواب  ستة أبواب  أربعة أبواب 17ج
 

 18س

ته، بتوسااااااع  أحد الخلفاء الراشاااااادين باملصاااااالينة لكنرة الناس، فقام النبوو  ضاااااااق املسااااااجد اااااااااااااااااااه29في عام 

أعماادتااه من الحجااارة ص، وجعاال جاعتنى ببنااائااه عنااايااة يبيرة، حيااث بني جااداره من الحجااارة املنقوشااااااااااااااة والو 

 ، فمن هو؟ املنقورة، وبداخلها قضبان من الحديد مثبتة بالرصاص، وساقفه بخشاب السااج

   عثمان بن عفان   عمر بن الخباب   أبوبكر الصديق 18ج
 

 ؟هو فمن، البط (800) ثمانمئة النبوو  سجدفي امل تهحلق طلببلغ عدد صحابي جليل،  19س

    يد بن ثابت   عبدالرحمن بن صخر   معاذ بن جبل 19ج
 

 20س
يجتمع الناس إليه ف ، برح له في مساااجد رساااول هللا ي بساااا له  ، كان صاااحابي جليل ومن بل بيت النبي 

 ، فمن هو؟  في علم النسب وأيام العرب

   علي بن أبي طالب   جعفر بن أبي طالب   عقيل بن أبي طالب 20ج
 

 21س
ا فقراء، منهم أبو هريرة  جماعة من الصحابة كانوا يبيتون في مسجد رسول هللا   . ، وكانوا أناسا

  ما االسم الذو كان يبلق عليهم؟

  أهل الذير  أهل الصفة  أهل قباء 21ج
 

 22س
كانت قريش تجمع األموال لتقوم بإعداد البعام للحجاج باعتبارهم ضيوف الكعبة، وكان أول من قام بهذا 

 : وهذا العمل يسمى – جد الرسول  –قص ي بن يلب 

  السدانة   الرفادة  السقاية  22ج 
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 23س
فل  املساااااااااااااجد الحرام قاتل أبيه أو أخيه في ىكان الرجل يلق: )رحمه هللا  ،قال عبدالرحمن بن  يد بن أسااااااااااااالم

 يدل هذا القول على: )يتعر  له

  جميع ما سبق  تعظيم العرب للمسجد الحرام  حرمة املسجد الحرام 23ج
 

 24س
( على املسجد الحرام فانتهكوا حرمته وقتلوا الحجاج ونهبوا أموال ها اعتدت فرقة )القرامبة 317 في عام

 : ر األسود وأخذوه معهم فبقي عندهمفي بئر  م م وقلعوا باب الكعبة واقتلعوا الحجالناس ورموا القتلى 

ا 12 24ج  ا 18  عاما ا  22  عاما   عاما
 

ا يبلغ عدد أبوب املسجد الحرام 25س  :حاليا

ا 220  أبواب 210  باب  200 25ج   بابا
 

 26س
تم إنشاء بوابات للحجر )الحبيم( لتنظيم بلية دخول وخروج املصلين خلل أوقات الصلوات، وأثناء أعمال 

 النظافة والصيانة، ألول مرة في التاريخ في العهد: 

  السعودو  اململوكي   العباس ي 26ج
 

 27س
ا خاصة بصناعة يسوة الكعبة  أنشأ امللك املؤسس عبدالع ي  بن عبدالرحمن بل سعود ا طيب هللا ثراه ا دارا

 املشرفة في مكة املكرمة ألول مرة في التأريخ عام:

  ها1349  ها1347  ها1346 27ج
 

 أنش ئ معهد الحرم املكي الشريف باملسجد الحرام في عام:  28س

  ها1388  ها1387  ها1385 28ج
 

 29س
ترجمة خبب الحرمين الشريفين إلى العديد بتقوم الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوو 

 فكم عددها؟   ،من اللغات

  لغة 12  لغات 10  لغات 8 29ج
 

 30س
 يسااااااامى فماذا ببعضاااااااهما الشاااااااريفين الحرمين تربط للقبار شااااااابكة بإنشااااااااء الساااااااعودية العربية اململكة قامت

 ؟واملدينة مكة بين يربط الذو القبار

  اململكة قبار  املشاعر قبار  الحرمين قبار 30ج

 
 
 
 
 
 
 
 
 


