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 4من  1صفحة 

 

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

 

  ولدي الطالب وفقك اهلل استعن باهلل ثم ابدأ اإلجابة 

 (درجة 57.0كل فؼرة )  وظللها في المكان المناسب: السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي:

قن إذا َلبِسُفؿا عؾى:كان الـبي  صؾى  ــ  1                           اهلل عؾقه  وسؾم  يؿسح عؾى الُخػَّ

 سػر د  كوم ج  جـابة ة  صفارة أ

 كان الـبي  صؾى اهلل عؾقه  وسؾم  يـفى أصحابه عن اإلسراف يف الؿاء وإن كان ذلك يف:  –2

 رسول اهلل صؾى اهلل عؾقه وسؾم: ال يزال الـاُس بخقرٍ ما عّجؾوا 777777: قال  –3

 العشاء د  الّسحور ج  الػطر ة  الػجر أ

 حقن أتوضل البد أن 77777777777 الوضوء:  – 4

 اقتصر  د  ُأكثر ج  أسبغ ة  ُأصقل أ

             كان الرسول صؾى اهلل عؾقه وسؾم إذا أصابه هم أو حزن توجه إلى 77777777:  – 5

 الصوم د  الصالة ج  الحج ة  الزكاة أ

 السـن الرواتب لصالة الػجر: -6

 أربع ركعات د  ركعتان ج  ثالثة ركعات ة  ركعة واحدة أ

 إذا قدم الـبي  صؾى اهلل عؾقه وسؾم من سػر فنن  أول ما يؼوم به:  – 7

 الّدرن هو :  -8

 

 

 الحرب د  السباحة ج  الزراطة ة  الوضوء أ

 الذهاب لؾسوق د   الصالة يف مسجده ج  زيارة جقراكه ة  دخول بقته أ

 الؾباس د   الوسخ ج  الؿاء    ة  الـظافة   أ

1
   )

أ 
5 

ات
درج

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

         15 



 

 4من  2صفحة  
 

 م01/9/2019تاريخ اإلصدار :       0/1رقم اإلصدار :         KH-P028-F11رقم النموذج : 
 م01/09/2019:  

 عت عؾقه الشؿس يوم:خقر يوم طؾ -9

 قدم الـبي  صؾى اهلل عؾقه  وسؾم  الؿديـة بدأ ببـاء: حقن  -05

 سوقه د  مؽان اجتؿاطه ج  مسجده ة   بقته أ

 التحدث يوم الجؿعة أثـاء الخطبة حؽؿه:  – 11

 واجب د  مؽروه ج  مباح ة  محرم أ

 االغتسال هو:  – 12

 غسل القدين فؼط د  غسل الوجه  فؼط ج   الوضوء ة  االستحؿام أ

 فضل صالة الجؿعة أكفا تؽػر خطايا:  – 13

 سـة د  شفر ج  يوم ة   أسبوع أ

 أكؿل الحديث الـبوي التالي: )اليغتسل رجل يوم الجؿعه ما استطاع من طفر ويدهن من دهن أو يؿس من طقب77777(    – 14

 جقراكه    د  سوقه ج   بقته ة  متجره أ

 يؾبسفا لؾعقدين  ويوم الجؿعة  فؿا هي الُجبّة:كان لؾـبي صؾى اهلل عؾقه وسؾم ُجبة    – 15

 كوع من الطقب د  كوع من األكل ج   كوع من الثقاب ة  كوع من الـعال أ

 عدد أعقاد الؿسؾؿقن: -16

 الحسـة بـ7777777777 أمثالفا:ــ   17

 بلربعقن د  بعشرة ج  بعشرين ة   بخؿسة أ

 كاكت أم الؿممـقن عائشة مشفورة بــ77777777 – 18

 أفضل أكواع الذكر الؼولقة التي كان الـبي صؾى اهلل عؾقه وسؾم يداوم عؾقفا:  – 19

  قراءة الؼرآن د  التسبقح ج  اإلستغػار ة  التؽبقر أ

 الحـظؾة: كبات يؿتد عؾى األرض ُيضرب الؿثل:  – 22

 بطوله د  بريحه العطر ج  بؿرارته ة  بحالوته أ

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الجؿعة د  الخؿقس ج  األحد ة   السبت أ

 أربعة أطقاد د  ثالثة أطقاد ج   طقدان ة  طقد واحد أ

 كثرة الولد د  بالسػر ج   بالحػظ والذكاء ة  كثرة الؿال أ



 

 4من  3صفحة  
 

 م01/9/2019تاريخ اإلصدار :       0/1رقم اإلصدار :         KH-P028-F11رقم النموذج : 
 م01/09/2019:  

                                              

           :( أيبو انعجبرح انخبطئخ فيًب يهي( أيبو انعجبرح انصحيحخ , وعاليخ )انسؤال انثبني:ضع عاليخ )
                                                                                                                                                                                                                                                                               

 درجخ ( 2775) كم فقرح                                                                                                           
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  و
 

 انعجبرح

 الصحقحة العبارة -أ

 ص 

 الخاطئة العبارة -ب

 خ

  () .تػضقل الؿممن الذي يؼرأن الؼرآن طؾى غقره 21

 ()                                          تجوز مشاركة الؿشركقن يف أطقادهم.                                                                                              22

  ()                                   جواز الؾفو والؾعب يوم العقد إذا كان يف مباح.                                                                                  23

24 

الرفق بلصحاب هبقؿة األكعام فال يلخذ يف الزكاة أحسَن مواشقفم، بل 

 .من أوسطفا
()  

 ()  .الصالة الؿؽتوبة: هي صالة الـافؾة 25

  ()                                    الّسحور: هو تـاول شيٍء من الطعام قبل الػجر.                                                                                   26

  () .يف  الحجالتقسقر  من مظاهر الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم  27

28 

العؿل الدائم هو الذي يستؿر طؾقه صاحبه فرتة من الزمن ثم يـؼطع 

 طـه.                                                                                
 () 

 ()                                  السرطة يف قراءة الؼرآن مؿا يعقن طؾى الخشوع والتدبر.                                                                           29

  ()                                                           الؿممن الذي ال يؼرأ الؼرآن يشبه التؿرة ال ريح لفا وصعؿفا حؾٌو.                            32

 ()                                الؿراد بذكر اهلل طؾى كل أحقاكه أي: بعد الصؾوات فؼط.                                                                       31

  ()                                         الذكر الُؿطَؾق: يؽون يف كل وقت وحال ومؽان، مثل: التسبقح.                                               32
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 4من  4صفحة  
 

 م01/9/2019تاريخ اإلصدار :       0/1رقم اإلصدار :         KH-P028-F11رقم النموذج : 
 م01/09/2019:  

                                                                                                                              )كم فقرح يقبنيه ثنصف درجه(                           : أجت عن يبيهي:    انسؤال انثبنث

 من سـن العقد: أربعةعدد  -أ  

 7الصالة إلى لخروجا قبل االغتسال -1 

                                                                                                   التؽبقر يوم العقد. -2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  التفـئة.  -3

                                                                                                              .ألكل قبل الخروج إلى الصالةا -4

                                                                                                            
                                                                                                                                                من هدي الـبي صؾى اهلل عؾقه وسؾم يف الزكاة: اثـقنأذكر  -ة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              االهتؿام بلمر الزكاة. -1

                                     الرفق بلصحاب هبقؿة األكعام.  -2

 

 

 )كم فقرح يقبنيخ ثنصف درجخ(                         أجت عن يبيهي: :  انراثع انسؤال   

                                                                                                                                                      من فوائد الصقام الصحقة:أربعة د عّد  - أ

                                                                                                                                                                                                           يؼي من األورام.  -1

                                                                                                يحؿي من السؽر. - 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 يخؾص الجسم من السؿوم. -3

                                                                                                                                                                                                 .يؼؾل من حدوث جؾطات الؿخ والؼؾب - 4

 

                                                                                                                                                                   من مظاهر الـبي صؾى اهلل عؾقه وسؾم يف الحج: اثـقناذكر   -ة

                                                                                                         إضفار التوحقد. -1

                                                                                                                                                   ومخالػة الؿشركقن. -طؾقة السالم  -إحقاء سـة أبي األكبقاء إبراهقم  -2

                                                                                                                                                   
                    

 

                                                                                                                                  
 7تًت األسئهخ7777 يع تًنيبتي نكى ثبنتوفيق وانسذاد
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