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  ولدي الطالب وفقك هللا استعن ابهلل مث ابدأ اإلجابة 

 

 درجة ( 5775كل فؼرة )     وضؾؾفا يف الؿؽان الؿـاسب: السؤال األول: اختر اإلجابة الصحقحة مؿا يؾي:

 احدكم الرجل من مجؾسه777( من مجؾسه تعـي: ) اليؼقؿن        17

 سقارته    د  صريؼه        ج  الؿجالس العامة ب  بقته أ

 تويف الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم يف حجرة 77777 ودفن فقفا:        27

 السقدة طائشة د  السقدة مقؿوكة ج  السقده حػصة ب  السقدة سودة أ

 ) مازال جبريل يوصقـي بالجار777( ما زال تػقد: قول الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم        37

 الؿـع من زيارة الجار د  تؼؾقل الوصقة بالجار ج  كثرة الوصقة بالجار ب  تخػقف الوصقة بالجار أ

 كان 777777 وزوجته وخادمه يؼسؿون الؾقل ثالثا يصؾي هذا ثم يوقظ هذا :       47

 خالد بن زيد د  بن طؿرطبد اهلل  ج  طبد اهلل بن مسعود ب  أبو هريرة أ

 :مازاد طؾى القوم الثالث من الضقافة ففو         57

 مؽروه د  واجب ج  مستحب ب  صدقة أ

 :من الؿؾك الذي يـزل بالوحي طؾى رسول اهلل صؾى اهلل طؾقه وسؾم         67

 مالك د  مقؽال ج  جبريل ب  إسرافقل أ

 معـى كؾؿة )يثوي(:          77

 يطقل اإلقامة د  طدم الجؾوس ج  يؼؾل الجؾوس ب  طدم اإلقامة أ

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 لصحابي الذي كان يحؿل احد ألوية بـي كعب الثالثة هو 777 :ا          87

 أبو هريرة د  خويؾد بن طؿرو ج  طثؿان بن طػان ب  خالد بن زيد أ

 مداطبًا أًخا صغقًرا لـــ 777777 "يا أبا طؿقر ما فعل الـغقر  " قال             97

 طبد اهلل بن أبي       د  طؿر بن الخطاب        ج  طبد اهلل بن العباس ب  بن مالك أكس أ

 الرحؿة هي 7777 : 157

 العدل د  الجػاء ج  العطف والشػؼة ب  الؼسوة أ

 يدل قول الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم لعبد اهلل بن العباس ) الؾفم طؾؿه الحؽؿة( 117

 احترامه لؾصغار د  مداطبته لؾصغار ج  توجقفه لؾصغار ب  دطاؤه لؾصغار أ

 من صػات طبد اهلل بن طؿر بن الخطاب رضي اهلل طـه : 127

 الحقاء د  جتفاد بالعبادةإلا ج  الصدقة ب  التجارة أ

 ذوي الرحم هم7777: 137

 الخدم د  األصدقاء ج  الجقران ب  األقارب أ

 معـى) وهي راغبة(: 147

 ترغب يف الؿغادرة د  ترغب يف الؽالم      ج  ترغب  يف الصؾة والبر ب  ترغب يف الؼطقعة أ

 :رضي اهلل طـفا, كـقتفا هي 777777 أسؿاء بـت ابي بؽر الصديق 157

 طبادة أم  د  أم طبدالرحؿن ج  أم طروة ب  م طبد اهللأ أ

 اشتؽى لؾـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم 777777 من معامؾة صاحبه : 167

 الجؿل د  الذئب ج  األسد ب  الطقر أ

 الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم طؾى 777777777 طؿن آذى جارهأقسم  177

 إثبات السوء د  كػي اإليؿان ج  كػي الؼوى ب  كػي الؿحبة  أ

 كان الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم 7777 بالحقوان: 187

 طـقًػا د  شديًدا ج  رحقًؿا ب  قاسقًا أ
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 الصحابي الذي دطا له الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم بؼوة الحػظ: 197

 أبوهريرة د  أبو أيوب االكصاري ج  طبد اهلل بن طؿر ب  طؾي بن أبي صالب أ

 :لـزولفم ووفادتفم 777دار 77  خصص الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم لؾوفود 257

 حػصة بـت طؿر د  زيـب بـت جحش ج  طائشة بـت ابي بؽر ب  رمؾة بـت الحارث أ

 

           ( أمام العبارة الخاصئة فقؿا يؾي:الصحقحة , وطالمة ) ( أمام العبارةالسؤال الثاين:ضع طالمة )

 درجة ( 5775) كل فؼرة                                                                                                                                                                                                                         

 

 صحقحةال العبارة -أ العبارة م

  ص

 خاصئةال العبارة-ب

 خ

21 
   من كؿاذج صؾة رسول اهلل صؾى اهلل طؾقه وسؾم لرحؿه, محبتفم7   

   الحؾممن صػات أبي أيوب األكصاري رضي اهلل طـه,  22

   الصبر طؾى اذاهم7من صور اإلحسان لؾجار طدم  23

   الؿقراث هو ما يخؾػه الؿقت من الؿال7 24

   من صػات الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم مع جؾسائه طدم االصغاء القفم7 25

   الصحابي ابو شريح العدوي,7طؿرو بن خويؾد7 26

   ذات الـطاققن, هي أسؿاء بـت ابي بؽر الصديق7 27

   (5355طن الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم ) روىأبو هريرة رضي اهلل طـه ,  28

   )بوائؼه(,7يعـي شروره7 29

35 
من هدي الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم مـع غقـر الؿسـؾؿقن, الـدطاء لفـم بالفدايـة 

 واإلسالم7
  

   معـى صؾة الرحم اإلحسان لؾجقران7 31

   من هدي الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم مع الخدم طقادة مريضفم7 32
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  (بـصف درجة مؼالقة )كل فؼرة    :أجب طن مايؾي السؤال الثالث : 
 

                            

 صػات ألم الؿؤمـقن طائشة رضي اهلل طـفا: ةاذكر أربع  -أ

17 77777777777777777777777777777777777777777777777777     

27 77777777777777777777777777777777777777777777777777 

37   77777777777777777777777777777777777777777777777777 

47 77777777777777777777777777777777777777777777777777 

 

 :اذكر صورتقن من صور رفق الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم بالحقوان: -ب        

1-     777777777777777777777777777777777777777777777777777 

2- 77777777777777777777777777777777777777777777777777 

 

 أجب طن مايؾي:    )كل فؼرة مؼالقة بـصف درجة( السؤال الرابع  : 

 

 لفدي الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم يف معامؾة خدمه: كؿاذج ةاذكر أربع – أ

1- 77777777777777777777777777777777777777777777777777     

2- 77777777777777777777777777777777777777777777777777 

3- 7777777777777777777777777777777777777777777777777 

4-  77777777777777777777777777777777777777777777777777 

 :حسان لؾجارر اإلذكر صورتقن من صوا _ب

1-   777777777777777777777777777777777777777777777777777 

 2-77777777777777777777777777777777777777777777777777 

 والسدادتؿت األسئؾة7777 مع تؿـقاتي لؽم بالتوفقق                                                                
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