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 ٓلٕ :اخرت اإلداب٘ الصخٔخ٘ يف كل مما عسٓسٖ الطالب تلرمـًا   الصؤال األّل :

 

 يٍ انزي دعا نه انُثي ملسو هيلع هللا ىلص تكثشج انًال وانىنذ : -1

 أتى هشيشج–د  أَس تٍ يانك –ج  تكش انصذيكأتى –ب  عًش تٍ انخطاب–أ  

 كاَت يشهىسجً تانزكاء ولىج انحفظ : -2

 صيُة سضي هللا عُها-د صفيح سضي هللا عُها-ج سضي هللا عُها  عائشح–ب فاطًح سضي هللا عُها–أ 

 عُه انُثي ملسو هيلع هللا ىلص: خذو أَس تٍ يانك سضي هللا -3

 استع سُيٍ –د  عشش سُيٍ –ج  خًس سُيٍ –ب  سثع سُيٍ  –أ  

 كهًح )أّف لظ( تمال عُذ : -4

 انتضجش-د  انذهشح-ج  انفشح-ب  انشكش-أ  

 تىفي أَس تٍ يانك في يذيُح : -5

 انًذيُح انًُىسج –د  يكح انًكشيح –ج  انطائف -ب  انثصشج –أ  

 يٍ هذي انُثي ملسو هيلع هللا ىلص في األكم : -6

ــ ال يحًذ هللا تعذ  ج يسًي لثم اٌ يأكم –ب  يأكم وهى والف–أ  

 فشاغه

 يُفخ في االكم –د 

 األخالق انحسُح يع األهم وطاعتهى تجعهُي يٍ : -7

 كم يا ركش خطأ -د  نى استفذ يُها -ج  شش انًسهًيٍ -ب  خيش انًسهًيٍ  -أ  

 هللا عُه هي :اآلداب انتي عهًها انشسىل ملسو هيلع هللا ىلص نعًش تٍ اتي سهًح سضي  -8

 كم يا ركش صحيخ -د  كم يًا يهيك  -ج  كم تيًيُك -ب  سى هللا -أ  
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 ( أماو العبارٗ اخلاطئ٘  ×( أماو العبارٗ الصخٔخ٘ ّ عالم٘ )√عسٓسٖ الطالب رداًء ضع عالم٘ ) الصؤال الجاىٕ :

      شي٘ . 100تْيف أىض بً مالم رضٕ اهلل عيُ ّعنرِ أكجر مً      1

      أٍلٕ أّىل الياط حبصً تعاملٕ .     2

      كاٌ صلٙ اهلل علُٔ ّشله قائنًا حبقْق أزّادُ ، ٓليب حاداتًَ ، ّٓعاملًَ باإلحصاٌ ّاحملب٘ .     3

      كاٌ الييب صلٙ اهلل علُٔ ّشله ْٓبخ خدمُ ، ّٓعاتبَه اذا قصرّا .     4

      عنر بً ابٕ شلن٘ . ٓعد الييب صلٙ اهلل علُٔ ّشله خال     5

      التيفض يف اإلىاء أثياء الشرب دائس .     6

      احلارخ بً ربعٕ األىصارٖ ٍْ اشه ابْ بلر الصدٓق .     7

      كاٌ الييب صلٙ اهلل علُٔ ّشله اذا أكل عيد قْو مل خيرج حتٙ ٓدعْا هله .     8
 

 

 عسٓسٖ الطالب  فطال أدب عنا ٓأتٕ :  الصؤال الجالح :

 / : ما معيٙ )مَي٘ أٍلُ( ؟ 1

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

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

 

 :ضع الللنات اآلتٔ٘ يف ملاىَا املياشب )ٓعٔب ، بٔنٔيُ ، ٓصنٕ(   الصؤال الرابع :

 كاٌ صلٙ اهلل علُٔ ّشله ................. قبل أٌ ٓأكل. - 1

 كاٌ صلٙ اهلل علُٔ ّشله ال ................. طعامًا. -2
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 كاٌ صلٙ اهلل علُٔ ّشله ٓأكل ................. . -3


