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 3من  1صفحة 

 

  م09/2019/ 01تاريخ اإلصدار :   0/1 م اإلصدار :  رق     KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 
 
 

  بدأ اإلجابة وفقك هللا استعن ابهلل مث ا ةالطالبأبنيت 

 : وظلليها يف املكان املناسب مما يلييف كل عزيزيت الطالبة اختاري اإلجابة الصحيحة السؤال األول: 
 (درجة بنصفكل فقرة )      
 :خص فرعون بالقتل من بني إسرائيل ــ 1

 الفقراء د  األوالد ج  كبار السن ب  البنات أ

 ألم موسى عليه السالم هو وحي :نوع الوحي الذي أوحاه هللا تعالى  –2

  تنكير سليمان عليه السالم لعرش ملكة سبأ ل: –3

 يأخذ مالها د  يختبرها ج  يساعدها  ب  يحميها  أ

 تحدث القران عن قصص األنبياء عليهم السالم واختصت سورة القصص بكل من :  – 4

 وهود يوسف د  وسليمان داود ج  موسى وقارون  ب  إبراهيم ولوط  أ

 يات سورة النمل توحيد :نوع التوحيد التي تقرره آ  – 5
 ةالعباد د  والصفات األسماء ج  األلوهية ب  ةالربوبي أ

 أنعم هللا تعالى على قبيلة قريش بنعمتين هما: -6

 المال والولد د  الخوف والجوع  ج  األمن والرزق  ب  التواضع والرحمة  أ

ياَلإ   – 7  (على:ش  ي  رَ ق   فإ يدل قوله تعالى )ِلإ

  الموضوع الرئيسي لسورة:سالمي هوانتشار الدين اِل-8

 لغرض من رحلتي الشتاء والصيف هو:اـــ  9
 السفر د  العالج ج  ةالتجار ب  الحرب  أ

 أسباب وسوسة الشيطان :  – 10

 ب  الفرح والبهجة أ
المحافظة على 

 ةالصال
 ج 

الغفلة عن ذكر 

 هللا
 النعاس والنوم د 

  

 إصالح د  إتقان ج  إرشاد ب  إلهام أ

 أ
التعجب لعادة 

 قريش
 د  جلب الرزق  ج  حفظ األمن  ب 

تعارف قبائل 

 قريش

 الفيل د  النصر ج  العصر ب  الماعون أ

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٨ 



 

 3من  2صفحة  
 

 م01/9/2019تاريخ اإلصدار :       0/1صدار :    رقم اإل     KH-P028-F11رقم النموذج : 
 
 
 

 نسب لنا ربك فأنزل هللا سورة :شركون للنبي صلى هللا عليه وسلم اقال الم -11 

 خالصاِل د  المسد  ج  النصر  ب  الكافرون  أ

  خالص في ركعتي:ع فيها قراءة سورتي الكافرون واِلالمواضع التي تشر – 12

 الظهر والعصر د  الفجر والعشاء  ج  بعد الطواف  ب  المغرب والظهر أ

 خص هللا تعالى المعوذتين بخصائص منها أنه يشرع قراءتهما:  – 13

 ج  دبر كل صالة ب  قبل الوضوء أ
عند ارتداء 

 المالبس
 بعد األكل  د 

  المهمة التي بعث بها هللا تعالى المرسلين هي: – 14

 أ
معاقبة الناس 

 على كفرهم 
 ب 

تقسيم الناس لمؤمن 

 وكافر 
 ج 

قوام معاقبة األ

 السابقين
 نذار التبليغ واِل د 

  : حد من ملوك الدنيا ومنهايؤت أ سخر هللا لنبيه سليمان عليه السالم من الجنود مالم  – 15

 أ
الحوت الذي لم 

 يأكله 
 ب 

النار التي لم تحرق 

 بدنه 
 ج 

الفلك التي تمشي 
 بأمره 

 د 
الجن واألنس 

 يروالط

 ألثقال التي تخرجها األرض يوم القيامةهي كنوز و:المراد با -16

 

( أمام العبارة ( أمام العبارة الصؤؤؤؤحيحة ال وعالمة )ضؤؤؤؤع عالمة )عزيزتي الطالبة رجاء السؤؤؤؤؤال ال:اني:

           الخاطئة فيما يلي:
                                                                                                                                                                                                                                      

 بنصف درجة( كل فقرة)
 

  العبارة م
 خطأ(–)صح 

  التواصي بالخير من صفات المؤمنين 17   

  لمون الغيب (أن األنبياء يعهإ ب   ط  حإ ت   م  ا لَ مإ ب   طت  حَ يدل قوله تعالى )أَ  18

  هرالظ بعد أذانيشرع قراءة المعوذتين  19

 وجوب البراءة من الشرك  20

 بطالن عبادتهمعتقاد وإ وأهله

 

  محمد صلى هللا عليه وسلم أعطاه هللا لنبيهفي الجنة الكوثر نهر 21   

مه من نسان ليس في ك:رة الولد والمال وإنما فيما يقدالذكر الحقيقي لإل 22

 عمل صالح 

 

  من طبيعة اِلنسان جحوده ونسيانه نعم هللا تعالى عليه 23

يد التهدستخدم النبي سليمان عليه السالم في دعوته لملكة سبأ أسلوب ا 24

 والتخويف

 

 
 
 
 
 
 

 باتن        د  حيوانات ج  موتى  ب  جن أ

 
٤ 

 



 

 3من  3صفحة  
 

 م01/9/2019تاريخ اإلصدار :       0/1صدار :    رقم اإل     KH-P028-F11رقم النموذج : 
 
 
 

 
  (بنصف درجة مقالية )كل فقرة    :الفراغات التالية بما يناسبها  يملئإ السؤال ال:الث : 

 

 ...............................................ك بمضاعفةالطائعين بالفضل وذل يعامل هللا عباده-25
 

 .......................الفرح نوعان :فرح محمود وفرح.....- 26
 

النهاية السعيدة لمن اتقى هللا سبحانه وتعالى وفعل أوامره واجتنب نواهيه هي -27

                                الفوز.............................................                           

 

 )كل فقرة مقالية بنصف درجة(    :يلي  مام كالأجيبي عن : الرابع ؤال الس

الدنيا   العقوبة التي عاقب هللا تعالى بها قارون فيماهي – 28

............................................................................................. 

 

 الكوثر؟وضحي سبب نزول سورة - 29

...................................................................................................................................... 

  

 ؟ صلى هللا عليه وسلمالنبي اذكري نوع من األذى الذي تعرض له  -30 
...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 تمت األسئلة.... مع تمنياتي لكم بالتوفيق والسداد
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