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 -: اإلجابة الصحيحة ممايلي ظلل   -:السؤال األول 
 املقصود "أبحق الناس حبسن صحابيت"يف احلديث الذي يتكلم عن فضل األم هو................ 1
 من اليستحق بري د لناس بربيأوىل ا ج أبعدالناس عن بري ب أقل الناس برا يب أ
 قد يتساهل بعض الناس برب األم وسبب ذلك هو............... 2
 ضعفهاوغلبة املساحمة لديها د قوة األب ج عدم املساحمة لديها ب قوة شخصيتها أ
 قدم الرب ابألم على بر األب مع عظم حقه .......... 3

 اشاكتتها لبأب يف البربيةمل د لقوة األب جـ القوة شخصيته ب ومعاانهتا لتعبها           أ

 تاشبه الرجل ابملرأة واملرأة ابلرجل يف امللبس والصفات وغريها............ 4
 واجب د مكروه        جـ حرام ب مستحب أ
 ................)لعن كسول هللا صلى هللا عليه وسلم املتاشبهني من الرجال ابلنساء ( املقصود ابللعن هو 5

 الوصول إىل كضى النيب د هللاالطردواإلبعاد عن كمحة  جـ القرب من هللا ب هللاالوصول إىل كضى  أ
 مع الرسول صلى هللا عليه وسلم....................  غزا الصحايب اجلليل أبو سعيد اخلدكي 6

 اثنيت عاشرة غزوة د ثالث غزوات جـ غزوة واحدة ب تسع غزوات أ
 ق.................من آداب الطري 7

 التجمع بال حاجة د عدم تف األذي جـ غض البصر ب عدم كد السالم أ
 ...................هو )إايتم ( ىنقال صلى هللا عليه وسلم: )إايتم واجللوس يف الطرقات ( ومع 8

 اخرجوا  د ا احذكو        جـ اجلسوا  ب انموا  أ
 .......من أضراك اجللوس يف الطرقات...... 9

 التعرض للفتنة برؤية النساء د املسلمني.املودة بني  جـ قضاء الوقت يف اخلري. ب عدم تضييق الطريق أ
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 سعدبن مالك بن سنان اخلزكجي األنصاكي هو................... 11
  أبو عبدهللا د  أبو هريرة جـ  أبو سعيد اخلدكي ب  أبو حفص أ

 ...................... يف الطرقاتمن أضراك إطالق البصر  11
 عدم احتقاك املاكة د للنساءحصول املضايقة       جـ عدم التعرض للفتنة ب كد السالم أ

 عبد الرمحن بن صخر الدوسي  يكىن بـ................... 12
  أيب هريرة د  أيب القاسم جـ  أيب حذيفة ب  أيب طلحة أ

 لبأحاديث الاشريفة  بلغت مروايت أيب هريرة 13
 حديثا5371 د حديثا5372 جـ حديثا 5374 ب حديثا5347 أ

 اإلشاكة للمسلم ابلسالح على سبيل القصد أو اهلزل............................ 14
 واجب د حرام جـ جائز ب مكروه أ

 ....................املزاح ابلسياكات والتالعب هبا أمام اآلخرين ممنوع شرعا ألنه يؤدي إىل 15
 ترويع اآلمنني د عدم قتل األنفس جـ عدم إحداث اإلعاقات ب األمن واهلدوء والسكينة أ

 أحد يوم القيامة هو..............كضي هللا عنهجبل كجله أهنا أثقل يف امليزان من  الصحايب اجلليل الذي وصف النيب  16
  علي بن أيب طالب د  عبد هللا بن عمرو ـج   عبدهللا بن مسعود ب  عبد هللا بن عمر أ

 ...........تل ذنب ختمه هللا بناك أو غضب أو لعنة أو عذاب  تعريف لـ 17
 الويل د الكبرية  جـ الصغرية ب اإلمث أ

 هو......... بـ) ينزع (املقصود لعل الاشيطان ينزع يف يده (  )-قال صلى هللا عليه وسلم : 18
 ميسك يده عن أخيه د يقطع يده جـ جيمد يده يف مكاهنا ب الحيوقع الضرب ابلس أ

 من أمثلة التكرب................... 19
 احبرام الناس د اخلطأعدم اإلصراك على  جـ عدم قبول النصيحة ب قبول النصيحة أ

 "  مع كسول هللا صلى هللا عليه وسلم هي............ أول غزوة غزاها "سلمة بن األتوع 21
 اخلندق د احلديبية جـ بدك ب أحد أ

 ابملدينة ودفن ابلبقيع سنة................. عبد هللا بن مسعود  تويف الصحايب اجلليل 21
 ه32 د ه23 جـ ه33 ب ه31 أ

 الصحايب اجلليل الذي تان من أغض الناس طرفا،وتان سيدا يف قومه هو................... 22
  سلمان الفاكسي د   أسعد بن زكاكة جـ  بن عبد هللا البجليجرير  ب  زيد بن اثبت أ

 ...............النظر إىل هو املقصود بنظر الفجاءة 23

 األم بقصد د املرأة األجنبية بغري قصد. جـ املرأة األجنبية بقصد. ب بغري قصد الزوجة أ

 ......غض البصر  عن النظرإىل ما حرم هللا عالمة على ............ 24

 د خبث النفس جـ اخليانة ب سوء اخللق أ
 

 طهاكة النفس ونبل اخللق
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 من أعظم أسباب الوقوع يف الزان ..................... 25
 البعد عن اجملالت اهلابطة د غض البصر جـ إطالق البصر ب قوة اإلميان أ

 ...........ايذا األذنني هو -له:ة ومازحه قائال أبيب محز  الصحايب اجلليل الذي تناه النيب صلى هللا عليه وسلم 26
 عبد هللا بن الزبري د أنس بن مالك جـ أنس بن الربيع ب أنس بن أوس أ

                   فسيلة الاشجر يف البربة............... يسمى دفن جذوك 27
 غرسا د زكعا جـ حصدا ب خلعا أ

 ي يعمل يف..........كتب هللا األجر الكثري للمسلم الذ 28
 الرعي د التجاكة جـ الصناعة ب الزكاعة أ

 زتراي عليهما السالم يف................ عمل نيب هللا نوح و 29
 كعي اإلبل د كعي األغنام جـ النجاكة ب صناعة الدكوع أ

 :هـ ابملدينة  هو.......54ادا تويف سنة تان من أشراف قريش أسلم يوم الفتح تان ترميا جو  31
 عمربن عبد العزيز د حكيم بن حزام جـ معاوية بن أيب سفيان ب تعب بن مالك أ

 وتذاب حمقت برتة بيعهما( املقصود "ابحملق"هو........ قول النيب صلى هللا عليه وسلم عن "البيعان"  )وإن تتما 31
 النقصان وذهاب الربتة د زايدة الربتة جـ عدم النقصان ب يف البيعالزايدة  أ

 الصدق واألمانة يف البيع من النصح الواجب للمسلمني وترك ذلك يعد من............ 32
 املهاكة يف البيع د مودالغش واخلداع احمل جـ األمانة       ب الغش واخلداع احملرم أ

 ...................تسمى التجاكة فيما يضرالناس يف دينهم أودنياهم بـ.. 33
 التجاكة الناجحة د التجاكة الراحبة جـ التجاكة احملرمة ب التجاكة احملمودة أ

 من حقوق الزوجة على زوجها................. 34
 التعامل معها ابجلفاء د الصرب على أخطائها جـ عدم الرعاية هلا ب عدم اإلنفاق عليها أ

 ...................وشفقة ذات عاطفة وحنو ن جعلهامن حكمة هللا يف خلق املرأة أ 35
 أتثرمن الرجل د دون غريهامن الرجال جـ أقل من الرجل ب مثل الرجل أ

 يعد احتقاك املهن الصغرية واألعمال اليدوية واملتواضعة قليلة األجر من........................ 36
 لنعمشكر ا د حسن اخللق جـ التواضع ب الكرب والغروك أ

 ابلضلع.............. "املقصودنساء خريا فإهنن خلقن من ضلع ....."استوصوا ابل-صلى هللا عليه وسلم-قال النيب 37
 الرقبة أحد عظام د الرجل أحد عظام جـ أحد عظام الصدك. ب الرأس أحد عظام أ

 الصحايب اجلليل الذي له لسان سؤول وقلب عقول هو.................... 38
 عبد هللا بن عباس  د عبد هللا بن مسعود  ج عبدهللا بن عمر  ب جابر بن عبد هللا  أ 

 )هنى كسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن القزع (ومعىن القزع  هو............. 39
 عدم حلق الاشعره       د حلق بعض الاشعر جـ ترك الاشعر طويال ب حلق تل الاشعر أ

 هو...............  عبدهللا بن العباس 41
 ابن خال النيب د الاشهيد الطياك ج حرب األمة  ب أمني األمة أ
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 ( أمام العباكة اخلاطئة ×( أمام العباكة الصحيحة وعالمة )√السؤال الثاين:ضع عالمة )
 

  من مثرات بر الوالدين يف الدنيا تثرة األمراض   41
  الذتوك على اإلانث يف البربية واإلحسان  بقدوم البنت ويفضل زناملؤمن العاقل حي 42
  شرط اإلحسان إىل البنات واألخوات هو أن يكون وفق الاشرع 43
                                حسان املستمر اإلحسان إىل البنات واألخوات الذي يوصل صاحبه إىل اجلنة هو اإل 44
  جابر بن عبدهللا  ووعاشرين مرة ه ها مخسا  فاستغفرله ليلت الصحايب الذي ابع بعريه للنيب 45
                                                أيقظ العقل  )تل مسكر حرام( املقصود ابملسكر هو تل ما :قال  46
                                                                 واحدا هو اإليدز جعل هللا سبحانه لكل داء دواء إال داء   47
  خالف للسنة ترك حلق العانة وعدم تقليم األظافر أتثرمن أكبعني يوما   48

  
 

 -::أجب عما يلي الثالثالسؤال 
 

 قم بكتابة ثالث فوائد من احلديث اآليت:
 تل بيمينك ، قال : ال أستطيع ،   عن سلمة بن األتوع كضي هللا عنه أن كجال أتل عند كسول هللا صلى هللا عليه وسلم باشماله فقال :) 

  (.قال : ال استطعت ، ما منعه إال الكرب ، فما كفعها إىل فيه 
 

 ........................................................................................................................... ـ أ (    

 ...........................................................................................................................ـ   ب(  
 .ـ ........................................................................................................................... ج(  
 

 
 
 
 

 -:بع:أتمل ما يليراالسؤال ال

 عدد ثالثة من حقوق الزوجة:
 

 ........................................................................................................................... -أ(   

 ........................................................................................................................... -ب( 
                ............................................................................................................................-ج(  

                                            
 
 

 انتهت األسئلة حبمد هللا                                                            
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