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 دزجخ (57,5) كم فمسح     ٓب فً انًكبٌ انًُبست:ٍٔظهه اإلجبثخ انصحٍحخ يًب ٌهً: بزي انسؤال األٔل: اخز

 " ٌب أثب عًٍس يب فعم انُغٍس " يداعجًب أًخب صغًٍسا نـــ ...... لبل  -1

 عثذ هللا ته أتي       د  عمز ته انخطاب        ج  عثذ هللا ته انعثاس ب  أوس ته مانك أ

 انسحًخ ًْ .... :  -2
 انعذل د  انجفاء ج  انعطف َانشفقح ب  انقسُج أ

 نعجد هللا ثٍ انعجبض ) انهٓى عهًّ انحكًخ( ٌدل لٕل انُجً   -3
 احرزامً نهصغار د  مذاعثرً نهصغار ج  ذُجيًٍ نهصغار ب  دعاؤي نهصغار أ

 : ثٍ عًس ثٍ انطابة يٍ صفبد عجد هللا -4
 انحياء د  جرٍاد تانعثادجإلا ج  انصذقح ب  انرجارج أ

 ذٔي انسحى ْى....:  -5
 انخذو د  األصذقاء ج  انجيزان ب  األقارب أ

 ) الٌمًٍٍ احدكى انسجم يٍ يجهسّ...( يٍ يجهسّ رعًُ: -6
 سيارذً    د  طزيقً        ج  انمجانس انعامح ب  تيرً أ

 فً حجسح ..... ٔدفٍ فٍٓب: رٕفً انُجً  -,
 انسيذج عائشح د  انسيذج ميمُوح ج  انسيذي حفصح ب  انسيذج سُدج أ

 ججسٌم ٌٕصًٍُ ثبنجبز...( يب شال رفٍد:) يبشال  لٕل انُجً   -8
 انمىع مه سيارج انجار د  ذقهيم انُصيح تانجار ج  كثزج انُصيح تانجار ب  ذخفيف انُصيح تانجار أ

 

 كبٌ ...... ٔشٔجزّ ٔخبديّ ٌمسًٌٕ انهٍم صالصب ٌصهً ْرا صى ٌٕلظ ْرا :  -9
 ته سيذخانذ  د  أتُ ٌزيزج ج  عثذهللا ته عمز ب  عمز ن انخطاب أ

 يدح انضٍبفخ انٕاججخ: -15
 أسثُع د  ثالثح أياو ج  يُميه ب  يُو َنيهح أ

 أفضم انًالئكخ انكساو:  -11
 مانك د  ميكال ج  جثزيم ب  إسزافيم أ

 يعُى كهًخ )ٌضٕي(:  -12
 يطيم اإلقامح د  عذو انجهُس ج  يقهم انجهُس ب  عذو اإلقامح أ

 نهًضٍف انزأدة ثٓب : يٍ أداة انضٍبفخ انزً ٌسزحت  -13
 جمُد انُجً د  غضة انُجً ج  عثُس انُجً ب  تشاشح انُجً أ



 

  
 

 انصحبثً انري كبٌ ٌحًم احد أنٌٕخ ثًُ كعت انضالصخ ْٕ ... :  -14
 أتُ ٌزيزج د  خُيهذ ته عمزَ ج  عثمان ته عفان ب  خانذ ته سيذ أ

 يعُى) ًْٔ زاغجخ(:  - 15
 ذزغة في انمغادرج د  ذزغة في انكالو      ج  انصهح َانثزذزغة  في  ب  ذزغة في انقطيعح أ

 ..... أو عجد هللا ثٍ انصثٍس:  -16
 أو كهثُو د  ميمُوح تىد انحارز ج  سُدج تىد سمعح ب  أسماء تىد اتي تكز أ

 ...... يٍ يعبيهخ صبحجّ : اشزكى نهُجً    -,1
 انجمم د  انذئة ج  األسذ ب  انطيز أ

 ٌعرة انحٍٕاٌ :جصاء يٍ  -18
 انغزق د  انمحثح ج  انمُخ ب  انىار أ

 .... ثبنحٍٕاٌ: كبٌ انُجً  -19
 عىيفًا د  شذيذًا ج  رحيًما ب  قاسيًا أ

 ثمٕح انحفظ: دعب نّ انُجً انصحبثً انري  -25
 أتٌُزيزج د  أتُ أيُب االوصاري ج  عثذ هللا ته عمز ب  عهي ته أتي طانة أ

 

 

           ( أيبو انعجبزح انطبطئخ فًٍب ٌهً:( أيبو انعجبزح انصحٍحخ , ٔعاليخ )عاليخ ) ًانضبًَ:ضع انسؤال
                                                                                                                                                                                                                                

 دزجخ (57,5) كم فمسح 
 

 انعجبزح انصحٍحخ -أ انعجبزح و

 ص 

 انعجبزح انطبطئخ-ة

 خ

21 

 سحًّ, يحجزٓى.   ن  هخ زسٕل هللا يٍ ًَبذط ص
  ص

22 
 انزجبزح. أثً إٌٔة األَصبزي يٍ صفبد 

 خ 

23 

 نهجبز عدو انصجس عهى اذاْى.يٍ صٕز اإلحسبٌ 

 خ 

24 
 انًٍساس ْٕ يب ٌطهفّ انًٍذ يٍ انًبل.

  ص

25 
 يع جهسبئّ عدو االصغبء انٍٓى. يٍ صفبد انُجً 

 خ 

26 
 انصحبثً اثٕ شسٌح انعدٔي,.عًسٔ ثٍ خٌٕهد.

 خ 

2, 
 ذاد انُابلٍٍ, ًْ أسًبء ثُذ اثً ثكس انصدٌك.

  ص

 خ  ْـ.53, رٕفً   أثٕ ْسٌسح  28

 



 

  
 

  ص )ثٕائمّ(,.ٌعًُ شسٔزِ. 29

35 

 يع غٍس انًسهًٍٍ, اندعبء نٓى ثبنٓداٌخ ٔاإلسالو.  يٍ ْدي انُجً

  ص

 خ  يعُى صهخ انسحى اإلحسبٌ نهجٍساٌ. 31

  ص يع انطدو عٍبدح يسٌضٓى. يٍ ْدي انُجً  32
 
 
 
 
 
 

  عٍ يبٌهً:    )كم فمسح يمبنٍخ ثُصف دزجخ( ٍجًأج انسؤال انضبنش : 
                    

 صفبد ألو انًؤيٍٍُ عبئشخ زضً هللا عُٓب: خأزثعي أ_ اذكس
 ...................................   انركبء............... .1

 ..................................انحفظ............... .2

 ....................................   انصدق .............. .3

 ...................................انعجبدح............... .4

 صٕزرٍٍ يٍ صٕز اإلحسبٌ إنى انجبز: ية_ اذكس
 ........................................   اإلْداء إنٍٓى ........... .1

 .........................................عٍبدح يسٌضٓى......... .2

 

 عٍ يبٌهً:    )كم فمسح يمبنٍخ ثُصف دزجخ( ٍجً أج انسؤال انساثع  : 

 فً يعبيهخ خديّ:  نٓدي انُجً  ٕزص خأزثع ياذكس –أ 
 ................................    .عٍبدرٓى................. .1

 ...................................يكبفئزٓى .............. .2

 . ...............ٔانفعمعدو اإلسبءح نٓى ثبنمٕل ........... .3

 ................................شفبعُّ نٓى.............. .4

 -فً رعبيهّ يع غٍس انًسهًٍٍ:ٕز ْدي انُجً ة_ اذكس صٕزرٍٍ يٍ ص

 ..............................   انٕفبء ثبنعٕٓد ٔانًٕاصٍك............ .1

 ....................................اندعبء نٓى ثبنٓداٌخ........... .2

 

 

 ثبنزٕفٍك ٔانسدادٍ رًذ األسئهخ.... يع رًٍُبرً نك

 يعهًخ انًبدح / سبزح انكزبًَ
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  ولدي الطالب وفقك هللا استعن ابهلل مث ابدأ اإلجابة 

 

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

 ) اليؼقؿن احدكم الرجل من مجؾسه777( من مجؾسه تعـي:        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

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

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

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

 خالد بن زيد د  طبد اهلل بن طؿر 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  

         15 



 

 
 

 

 يحؿل احد ألوية بـي كعب الثالثة هو 777 :لصحابي الذي كان 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  أكس بن مالك 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

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

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

 أقسم الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم طؾى 777777777 طؿن آذى جاره 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

 



 

 
 

 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:( أمام العبارة الصحقحة , وطالمة )السمال الثاين:ضع طالمة )

 درجة ( 5775) كل فؼرة                                                                                                                                                                                                                         

 

 العبارة الصحقحة -أ العبارة م

 ص 

 العبارة الخاصئة-ب

 خ

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

 خ  الحؾممن صػات أبي أيوب األكصاري رضي اهلل طـه,  22

 خ  من صور اإلحسان لؾجار طدم الصبر طؾى اذاهم7 23

  ص الؿال7الؿقراث هو ما يخؾػه الؿقت من  24

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

 خ  الصحابي ابو شريح العدوي,7طؿرو بن خويؾد7 26

  ص ذات الـطاققن, هي أسؿاء بـت ابي بؽر الصديق7 27

 خ  (5355روى طن الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم )أبو هريرة رضي اهلل طـه ,  28

  ص )بوائؼه(,7يعـي شروره7 29

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

 واإلسالم7
  ص

 خ  معـى صؾة الرحم اإلحسان لؾجقران7 31

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

                            

 صػات ألم الؿممـقن طائشة رضي اهلل طـفا: ةاذكر أربع _أ

 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777الذكاء77777777777777777777 17

 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777الحػظ77777777777777777777 27

 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777الصدقة77777777777777777777 .3

 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777العبادة  777777777777777777 47

 :رفق الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم بالحقواناذكر صورتقن من صور  _ب

 77777777777777777777777777777777777777777777777   اإلحسان إلقفا1-7777

 77777777777777777777777777777777777777777777777كفقه  طن تعذيبفا 2-777 

 

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

 

 لفدي الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم يف معامؾة خدمه: ة كؿاذجاذكر أربع –أ 

 777777777777777777777777777777777777777777    طقادتفم1-77777777

 77777777777777طدم اإلساءة  إلقفم بالؼول أو باالػعل 2-7777777

 777777777777777777777777777777777777777777 مؽافلتفم3-77777777 

 777777777777777777777777777777777777777777شػاطته لفم7777777- 4

 اذكر صورتقن من صور اإلحسان إلى الجار: _ب

 7777777777777777777777777777777777777777777   اإلهداء  القفم77777777 17

 7777777777777777777777777777777777777777777طقادة مريضفم7777777- 27

 اإلحسان  إلقفم                 37

 

 تؿت األسئؾة7777 مع تؿـقاتي لؽم بالتوفقق والسداد                                                               
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