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 3من  1صفحة 

 

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

  اإلجابة ابدئي  وفقك هللا استعيين ابهلل مثابنيت الطالبه 

 بنصف درجه(كل فقرة )      :وظلليها يف املكان املناسب اإلجابة الصحيحة مما يلي اريالسؤال األول: اخت
 

 تشبيه هللا تعالى اليهود بالحمار ل:-1
 تمنيهم الموت  د  تشابه صفاتهم  ج  دهتم من العلم اعدم أستف ب  باعهم أبائهم ات أ

 الراشد: ضيف األذان الثاني في زمن الخليفةأ –2

 ى الناس بالحج لبيت هللا الحرام نبي هللا :ناد  –3

 عيسى عليه السالم د  إبراهيم عليه السالم  ج  موسى عليه السالم  ب  نوح عليه السالم  أ

 :كان العرب قبل البعثة المحمدية في   – 4

 خير كثير د  نعمة وفضل ج  ظلمة وجهل ب  وضوح وعلم أ

 وجه الشبه بين السكارى وفزع الناس هو:  – 5

 د  الخوف والرعب  ج  تباع الشيطان ا ب  العمل بالتقوى  أ
ضطراب وعدم اإل

 التوازن

 تعد بعثة محمد صلى هللا عليه وسلم من أعظم النعم وذلك ألنه: -6

 ب  خرجهم من الظلمات أ أ
لقي اإليذاء من قومه 

 بسبب دعوته 
 بعو أبائهمات د  تعدوا عن الحق أب ج 

 معانى التقوى الحقيقة أن يعمل العبد من أجل :  – 7

 (:س  ئ  (المراد بكلمة )ب   وم  ل الق  ث  م   ئس  )ب   قوله تعالى : -8

 لملك الموكل بالنفخ في الصور:اـــ  9
 عزرائيل عليه السالم د  عليه السالم ميكائيل  ج  عليه السالم سرافيل إ ب  جبريل عليه السالم أ

  الحاجز بين : البرزخ هو – 10

 الخير والشر د  الليل والنهار ج  ألخرة الدنيا وا ب  السماء واألرض  أ

 متعددة منها:أسباب الوقوع في جريمة الزنا   – 11

 الكذب د  ختالط اإل ج  الحشمة  ب  القذف أ

 على بن أبي طالب  د  عثمان بن عفان ج  أبو بكر الصديق  ب  بن الخطاب مر ع أ

 طاعة هللا ورجاء ثوابه  د  المناصب الدنيوية ج  مدح الناس ب  المتعة في االخرة أ

 لباس التقوى د  ترجعون الى هللا  ج  قبح القوم ب  كذب أدعيتم ال أ

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 3من  2صفحة 
 

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

 ذا :إقامة الحد عليه إ بعدتقبل شهادة القاذف   – 12

 بعد معاقبته  د  بأمر القاضي  ج  اتاب توبة نصوح ب  استغفر هللا  أ

 صفات المؤمنين الموجودة في سورة المؤمنين :  – 13
 ةصف 13 د  ةصف12 ج   صفة11 ب  صفات10 أ

ب ِّ  – 14   دلت االية على : (ون  ع  ج  أر  قال تعالى )ق ال  ر 

 ب  هندم الكافر عند موت أ
إصرار الكافر على 

 المعصية 
 شوق الكافر للدنيا  د  بعد الكافر عن هللا  ج 

 : ستئذان ألمور عديدة منهاشرع هللا عزوجل اإل – 15

 التقليل من الزواج  د  حماية األبصار  ج  ختالط والتبرج اإل ب  التضيق على الناس أ

 ألنها فضحت المنافقين : سورة في القرآن تعرف بالفاضحة -16

                                                  
 

(امام العبارة الخاطئة فيما xأمام العبارة الصحيحة او عالمة )  (√عالمة ) السؤال الثاني :ضعي 

 يلي:

 خطأ(-)صح العبارة م

 √           فتتحت سورة الحج باألمر بتقوى هللا ا 17

 ×           يه آ98يات سورة الحج عدد آ 18  

 √           ة فيهاعسم لورود ذكر يوم الجمالجمعة بهذا اإلسميت سورة  19  

 ×           نس فقط الرسول صلى هللا عليه السالم خاصة باإلرسالة  20

 √           حرمة البيع والشراء بعد النداء الثاني  21  

 √           ستدراج أعظم الفتن فتنة اإل 22

 √           يحرم نكاح الزانية حتى تتوب  23

 ×           ستئذان الوقوف في الباب من آداب اإل 24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األنفال د  فلقال ج  ةالتوب ب  لمناقينا أ
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 3من  3صفحة 
 

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

  (بنصف درجة مقالية كل فقرة)  :عن مايلي يبيجأ السؤال الثالث : 

                           

                              م ؟                                           وضحي عقوبة من يجادل الناس بغير عل- 25

 .النار عذاب االخره وفي خزي الدنيا في

                          ؟  الثاني جمعةلماذا حرم هللا البيع والشراء بعد نداء ال-26

 حضور الخطبطتين والصالهلوجوب 

حددي وجه  الشبه بين فزع الناس عند قيام الساعة وبين السكارى الذين يشربون -27

 ...............لعقلهاب اذ..........خمر؟ال

  

 

 )كل فقرة مقالية بنصف درجة(    :أكملي الفراغات التالية :  الرابع السؤال 

 

 ....................................... عمد بال......بعتتجلى عظمة  هللا تعالى في خلق السموات الس -28

 ...........................................النساء.................غض البصر واجب على الرجال و -29

 

 ........................................األخره.....................الحياة البرزخية هي اول منازل  -30

 
 

 

 

 تمت األسئلة.... مع تمنياتي لكم بالتوفيق والسداد
 

 ةمعلمة الماد

 يأماني الغامد
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