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 4من  1صفحة 
 

 م01/11/2017تاريخ اإلصدار :       0/2رقم اإلصدار :         KH-P028-F11رقم النموذج : 
 
 

  ولدي الطالب وفقك هللا استعن ابهلل مث ابدأ اإلجابة 
 

 أجب عن جميع األسئلة التالية في نفس الورقة وورقة التظليل  :
السؤال األول :  اختر اإلجابة الصحيحة في كل مما يأتي وظللها في المكان المخصص للتظليل :    ) كل فقرة 

 نصف درجة (

 عمداً والكذب واخالف الوعد أن :الواجب لمن عرف صفات المنافقين كالتكاسل عن أداء الصالة  – 1

 يروج لها د  يقوم بشتم أصحابها ج  يتجنب الوقوع بها ب  يفعلها أ

 رضي هللا عنه :   ي رواها الصحابي الجليل عبدهللا بن عباسعدد األحاديث الت -2

 5374 د  700 ج  2222 ب  1660 أ

 الهجرة:الصحابي الجليل الذي أسلم هو وأبوه سنة سبع من   -3

عمران بن  ب  عمر بن الخطاب أ

 الحصين

 سعد بن مالك د  عثمان بن عفان ج 

 رضي هللا عنه عــــام : توفي الصحابي الجليل عبدهللا بن عمر  -4

 هـــ 32 د  هـــ 73 ج  هــــ 57 ب  هــــ 50 أ

 :هو الصحابي الجليلابن عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   -5

 عمر بن الخطاب د  عبدهللا بن مسعود ج  أبو بكر الصديق ب  عبدهللا بن عباس أ

 :الصحابي الجليل الذي ما مات حتى أعتق ألف إنسان أو أكثر هو -6

 أبو هريرة د   أبو بكر الصديق ج  عبدهللا بن عمر ب  عبدهللا بن الزبير أ

 

 معنى كلمة ) حبواً ( : -7

ً  أ ً  ب  قيامـــا ً  ج  عشقا ً  د  كرما  زحفـــا

  حكم من يقوم بأعمال النفاق العملي كالكذب والخيانة : -8

 كفر مخرج من الملة د  ينقص االيمان ج  شرك أصغر ب  شرك أكبر أ

 

20 



 

 

 4من  2صفحة 
 

  18/02/2017تاريخ اإلصدار :       1/0رقم اإلصدار :         KH-P000-F00رقم النموذج : 
 
 

 الصحابي الجليل الذي دعا له النبي صلى هللا عليه وسلم هو وأمه أن يكوناَ أحب الخلق الى الناس هو  : -9

 أبو هريرة د  أنس بن مالك ج  أبو سعيد الخدري ب  أبو بكر الصديق أ

 الصلوات التي تُعد أثقل الصلوات على المنافقين هي : -10

 العصر والمغرب د  الظهر والعصر ج  الفجر والعشاء ب  المغرب والعشاء أ

 كل ما يلي من صفات المنافقين ما عدا واحدة : -11

 رد الحقوق ألهلها د  خيانة األمانة ج  إخالف الوعد ب  الكذب  أ

 :الصحابي الذي كان يحمل راية خزاعة يوم الفتح -12

 أبوسعيد الخدري د  عمران بن الحصين ج  أبو قتادة ب  سعد بن مالك أ

  ما عدا واحدة : قلوبعد من أعمال الكل ما يلي يُ  -13

 الصالة د  اإلخالص ج  المحبة ب  الرجاء أ

 : حكم ستر العورة أمام الناس -14

 مباح د  مستحب ج  واجب ب  سنة أ

 " ترك السؤال عما ال تعلمه أو الخوف من الحديث أمام الناس  " هذا تعريف لـــــ  : -15

 األمانة  د  الخجل ج  الحياء ب  الصدق أ

 رضي هللا عنه : أبو سعيد الخدريعدد األحاديث التي راوها الصحابي الجليل  -16

ً  280 أ ً  180 ب  حديثا ً  1115 ج  حديثا ً  1170 د  حديثا  حديثا

 وبدون علمهم " العبارة السابقة تعريف لـــ : " االستماع لحديث الناس بالسر -17

 التحسس د  التدابر ج  التجسس ب  التناجش أ

 : يُعد الكذب من أنواع النفاق -18

 اإلعتقادي د  العلني ج  األكبر ب  العملي أ

 

 " علة في الجهاز العصبي تصحبها غيبوبة وتنشنج في العضالت " العبارة السابقة تعريف لـــ  :  -19

 ذبحة صدرية د  ازمة قلبية ج  الصرع ب  الشلل أ

  .............. بين المسلمين :الدين اإلسالمي حريص على وجود  -20

 الكراهية د  الحقد ج  الفتنة ب  المحبة أ

 توفي الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي هللا عنه سنة ) ..... ( في البصرة : -21

 هـــــ 93 د  هـــــ 107 ج  هــــ 103 ب  هــــ 99 أ

  يأمرك والدك بالسرقة :حكم طاعة الوالدين في معصية هللا تعالى كأن  -22

 واجب د  محرم ج  مباح ب  مكروه أ

 " تمني زوال النعمة من أخيك المسلم " العبارة السابقة تعريف لـــ : -23

 المكر د  الحقد ج  الظن السيء ب  الحسد أ



 

 

 4من  3صفحة 
 

  18/02/2017تاريخ اإلصدار :       1/0رقم اإلصدار :         KH-P000-F00رقم النموذج : 
 
 

 الحب في هللا والبغض في هللا من أعمال :  -24

 البشائر د  القلوب ج  الشعائر ب  المشاعر أ

  معنى قوله صلى هللا عليه وسلم " ال تدابروا " : -25

 ال تغضبوا د  ال تهاجروا ج  تحقدواال  ب  ال تقتلوا أ

 من األمور التي تعين المسلم حتى يعتني بقلبه فيكون قلبًا سليًما  : -26

أن يكون مظهره  ب  محبة هللا ورسوله  أ

 حسن

أن يكون ذا مكانة بين  ج 

 الناس

أن يعمل الطاعات  د 

 ألجل الناس

 أول مولود في اإلسالم من األنصار بعد الهجرة هو الصحابي الجليل: -27

 عبدهللا بن عباس د  أنس بن مالك ج  النعمان بن بشير ب  عبدهللا بن مسعود أ

  توفي الصحابي الجليل عبدهللا بن عمرو سنة ) .... ( : -28

 هــــ 58 د  هـــ 34 ج  هـــ 63 ب  هـــ 35 أ

 " البحث عن عورات المسلمين " العبارة السابقة تعريف لــ :  -29

 الظن والشك د  التجسس ج  التناجش ب  التحسس أ

 أميًرا على : كان الصحابي الجليل النعمان بن البشير  -30

 مكة د  دمشق ج  الكوفة ب  البصرة  أ

 بوائقه ( :معنى كلمة )  -31

 أعماله د  أخالقه ج  شره ب  بقايا الطعام أ

  حكم المحبة والتعاون بين المسلمين : -32

 محرم د  واجب ج  مباح ب  مكروه أ

 :أحافظ على قلبي من أمراض القلوب كالِكْبر  والحسد والرياء و ........  -33

 النفاق د  الرجاء ج  التوبة ب  اإلخالص أ

 الحياء شعبة من شعب اإليمان، يمنعك من .......... ويزيد من إيمانك.   -34

 األدب د  المعاصي ج  السؤال ب  االحترام أ

  من هو األولى بالصلة مما يأتي : -35

 األصدقاء د  األرحام ج  اإلخوة ب  الوالدين أ

 القدرة عليه عالمة على ...... :ترك اإلطعام مع   -36

 الشكر د  البخل ج  الكرم ب  الصبر أ

 :هـ في ......  58مات الصحابي الجليل عقبة بن عامر رضي هللا عنه سنة -37

 المدينة د  مصر ج  دمشق ب  بغداد أ

 من هو الصحابي الجليل الذي يعد حبر األمة : -38

 عبدهللا بن كعب د  عبدهللا بن مسعود ج  مالكأنس بن  ب  عبدهللا بن عباس أ



 

 

 4من  4صفحة 
 

  18/02/2017تاريخ اإلصدار :       1/0رقم اإلصدار :         KH-P000-F00رقم النموذج : 
 
 

  تنقسم أعمال المؤمنين إلى  : -39

 قلوب وجوارح د  قلوب ج  جوارح ب  أعضاء أ

 توفي الصحابي الجليل عبدهللا بن عباس سنة ) ..... ( في الطائف  : -40

 هـ 68 د  هــ 78 ج  هـ 38 ب  هـ 60 أ

 

   :أمام العبارة اخلاطئة  ( ×)أمام العبارة الصحيحة و عالمة ( √)عزيزي الطالب رجاًء ضع عالمة   السؤال الثاني :

 (  √)   أراعي مشاعر والدّي فال أتسبب في إغضابهما وأجتهد في برهما. 41

 ال أنكر على صديقي إذا وقع في المعصية حتى ال أخسره. 42

 

   (x  ) 

 (  x)    ينسىمعنى كلمة ) ينسأ (:  43

 ( x)     من لم يزورني من أقاربي فإنني أكتب له رسالة أعاتبه فيها  44

 ( √)     المحبة في هللا لها حقوق منها ذكر محاسن صديقي عند الناس 45

 (  x)    إذا اشتد إعجابه بشيء تصدق به و كان عبدهللا بن عمر 46

 (   √)   نقل الكالم دون النظر في العواقب الخاطئةمن التصرفات  47

 (   √)       أحتسب األجر في العفو عمن ظلمني 48

  عزيزي الطالب قم باإلجابة على األسئلة التاليـة ::السؤال الثالث:  

  أكمل احلديث التالي : عن عبداهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل  – 1

  .......املسلمون من لسانه ويدهاملسلم من سلم .....

 .هجر ما نهى اهلل عنه  واملهاجر من .....

 أحد أصحابه بأنه أشَّد هذه األمة حياًء، فمن هذا الصحابي ؟ وصف النيب  -2

 عثمان بن عفان رضي اهلل عنه ..........

 كيف يكسب اإلنسان رضى والديه؟ -3

طاعتهما فيما يأمران به، خفض الصوت عندهما وخماطبتهما بلني، اإلنفاق عليهما وسد حاجتهما الدعاء هلما سواء يف ...

 بعد موتهما  حياتهما أو

  عزيزي الطالب قم باإلجابة على األسئلة التاليـة ::  رابعالسؤال ال

 ما األمور اليت تنشر املودة بني املسلمني؟ -1

 إطعام الطعام، إفشاء السالم، صلة األرحام، التعاون ..

 ؟ للصحابي اجلليل أنس بن مالك  ما هو الدعاء الذي دعا به النيب  -2

 ....................اللهم أكثر ماله وولده وأدخله اجلنة......

 ؟أذكر صفة من صفات الصحابي اجلليل أبو بكرة الثقفي -3

 ...من فقهاء الصحابة واآلمرين باملعروف

 

 ( كل فقرة درجة واحدة)  
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3 




