




 

 

 

 



 

 ة:حيحاختاري اإلجابة الص (40) إلى( 1الفقرات من ): السؤال األول

 

1 
 بالماء، يسمى  مخرجه عن السبيلين من الخارج إزالة

 تيمم )د( ال ( االغتسال )ج )ب( االستجمار  )أ( االستنجاء 

2 
 استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة يدل على  متحري

 )د( تعظيم الكعبة  ( احترام اآلخرين)ج )ب( تقدير النعمة   )أ( حفظ الحقوق 

3 
 : )إسباغ الوضوء على المكاره..( أي( في قوله المراد بـ )إسباغ

 ومقدرة استعداد )د(  إتمام وإكمال ( )ج مشقة وتعب )ب(   انتظار وإمهال)أ( 

4 
 عّدة آداب عند قضاء الحاجة، منها نبي لا علّمنا

 )د( االستنجاء بالروث  باليميناالستنجاء  عدم ( )ج )ب( استقبال القبلة )أ( االستنجاء بالبالستيك 

5 

 ر انتظار د ثم جلس يقرأ القرآن فإن له أجر القراءة وأجصلى محمد المغرب في المسج

 

 
 التأمل في المسجد )د(   القليلالنوم ( )ج ترخاءواالس )ب( الراحة صالةلاانتظار )أ( 

6 

 النهي عن االستجمار بأقل من ثالثة أحجار يدل على 

إمكانية التطّهر بالماء أو  )أ( 

 رألحجاا
 وجوب التطّهر بالماء )ب( 

الوسوسة في ب الشعور( )ج

 الطهارة

حرص اإلسالم على  )د( 

 الطهارة

7 
 ومنها  ،ذنوبالفرات ت مكتعدد

 المشاركة في االحتفاالت )د(  كثرة الحلف باهلل( )ج للمسجدالذهاب كثرة )ب(  نكر رار في الم)أ( االستم

8 
 األجر العظيم على حيث رتّب رحمة هللا بعباده 

   العمل القليل)د(    البعد عن السنة( )ج   خرينتقليد اآل)ب(   العبادة إلسراع فيا)أ( 

9 
 بمعنيين أحدهما  الرباط يأتي

 الة كثرة الص)د(   حماية المسجد( )ج المسجد النوم في )ب(   غورحماية الث)أ( 

10 
 فريقين  إلى انقسم الناس في دعوة الرسول  

 مخادع ومحارب )د(  بريء ومسالم( )ج مصدق ومكذب )ب(  معاند ومتكبر )أ( 
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11 
 ين عليهم اب والعذاب، هم الموحدون الذالذين يدخلون الجنة بعد الحس

 شرك يختلطه حسنات )د(  ذنوب ومعاٍص دون الشرك ( )ج البدعذنوب ومعاٍص دون )ب(   بعض الذنوب مع الشرك)أ( 

12 
 و التوحيد، وه ل، يدل على فض: )إن هللا قد حرم على النار من قال ال إله إال هللا يبتغي بذلك وجه هللا( قوله

   الميزان خفة)د(    الذنوب كثرة( )ج   تحريم النار)ب(  لرزققلة ا)أ( 

13 
 الغاية من خلق الجن واإلنس هي

 إرسال الرسل )د(  الشرك باهلل( )ج عبادة للا )ب(  وافل أداء الن)أ( 

14 
 ، وهيمن فضائل التوحيد فضيلةة" على "من لقيني بقراب األرض خطيئة ال يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفردّل الحديث القدسي 

 )د( تكفير الذنوب  الميزان ( ثقله في )ج ول الجنةدخ )ب( )أ( الهداية التامة 

15 
 في كماله الواجب هيوتناالتوحيد تي تنقص  المخالفات الشرعية ال

 كثرة السفر)د(    بالعادات( التمسك )ج لدنيويةالعلوم ا )ب( تعليم بدعة والمعصية  ال )أ(

16 
 وديةالعبودية نوعان، عبودية عامة، وعب

 خاصة )د(  عرفية( )ج قهرية )ب(  قدرية )أ( 

17 
 توحيد  أمثلة  من هللا، إال كونلل خالق ال

 )د( االعتقاد وهية ( األل)ج والصفاتاألسماء  )ب( )أ( الربوبية

18 
 أنهمعتقد أهل السنة والجماعة في عيسى عليه السالم 

 شريك في العبودية)د(  لنبّي غير مرس( )ج )ب( عبد للا ورسوله ابن للا)أ( 

19 
 توحيدا(، دليل على هأ ب   ه  وع  ى فاد  نأ س  الح   اء  مأ س  وهلل األأ تعالى: ) ولهق 

 لصفات وااء األسم)د(  الطاعة ( )ج وبية الرب)ب(  األلوهية)أ( 

20 
 بعض األمور المكروهة مع الحاجة إليها مثلطلب صدق التوكل على هللا يكون بترك 

 )د( التداوي بالسحر  ( التداوي باألعشاب )ج سترقاء )ب( االكتواء واال   )أ( الرقية الشرعية
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21 
 الص في ركعتيالمواضع التي تشرع فيها قراءة سورتي الكافرون واإلخ

 الظهر والعصر   )د( الفجر والعشاء  ()ج بعد الطواف   )ب( المغرب والظهر  )أ(

22 
 سالمي هو الموضوع الرئيسي لسورة انتشار الدين اإل

 الفيل  ()د النصر  ()ج العصر  )ب( الماعون   أ()

23 

 الجنة يسمي نهر  بأن أعطاه نهر فيكثيرة منها نبيه محمد  ىعلبها عم هللا نأ يالنعم الت

 الفردوس  )د( زمزم  ()ج الكوثر   )ب( الريان   )أ( ه

24 
 يكون الذكر الحقيقي لإلنسان بين الناس 

 المنصب والجاه د() التكبر والتفاخر   ()ج الصالح   العملأداء  )ب( كثرة المال والولد   )أ(

25 
 هيبسوء العاقبة  سورة ذكرت بعض الصفات الذميمة للمكذبين وتوعدهم هللا

 الفيل  )د( الكوثر   ()ج قريش   ()ب عون  الما )أ(

26 
 فضل سورة اإلخالص عظيم حيث تعدل عند قراءتها 

 ُخمس القرآن  )د( نصف القرآن  )ج( ثلث القرآن )ب( ربع القرآن  )أ(

27 
 في سورة النصر بها النبي محمد  رأ البشارة التي ب شّ 

 فتح مكة)د(  طول عمر الرسول ( )ج دخول المدينة)ب(  )أ( انتصار المشركين 

28 

 عن أبي لهب وزوجته أم جميل أنهما  ق القرآن في سورة المسد أنه أخبرئل صددال

 سيكون لهما ذرية مؤمنة )د( سيموتان على الكفر  ()ج اهلل سيؤمنان ب)ب(  سينجوان من النار )أ(

29 
 أن يعّوذ نفسه بهاتين السورتين أصابه سحر أو عين أو مرض  يشرع للمسلم إذا

   الكوثر والماعون)د(  النصر والكافرون ( )ج الفلق والناسب( ) اإلخالص والمسد)أ( 

30 

 ه قوله تعالى يلع البراءة مما عليه المشركين من عبادة غير هللا يدل

 "قل يأيها الكافرون"  )د( "ًجا "يدخلون في دين للا أفوا ()ج "إن شانئك هو األبتر" )ب( "لكم دينكم ولي دين" )أ(

 4من  3



 

31 
 لرضيع على طرف كم أبيه فإن الصواب في هذه الحالة أنبال الصبي ا

 يغسل كمه كله)د(    يغسل موضع النجاسة فقط )ج( يرش عليه الماء )ب( يغسل الثوب كله )أ(

32 
 يشترط فيما يستجمر به أن يكون مباحاً مثل

 لمناديل الورقية ا )د( الطعام الجاف  )ج( أوراق محترمة  )ب( عظام الحيوان  )أ(

33 
 منه وله فوائد عظيمة  السواك سنة مؤكدة عن الرسول 

 لتأكيد للطهارة )د(  )ج( تُصلي عليه المالئكة  المنزلة العظيمة عند الناس)ب(  )أ( مطهرة للفم 

34 
 البشرة كـ إلى الماء وصول ما يمنع وجد إذا الوضوء يبطل

 )د( الكريم غير الدهني ( طالء األظافر)ج الشعر )ب( صبغة  )أ( الحناء

35 
 من أراد الطواف بالبيت فالوضوء في حقه

 مندوب )د(  مكروه  )ج( واجب )ب(  مستحب  )أ(

36 

 حكم وضوء من شرب مرقة لحم اإلبل

 عليه إعادة الوضوء )د( )ج( ينتقض وضوءه  )ب( يصح فعله )أ( ال ينتقض وضوءه 

37 
 نجاستهدرجة صبي رضيع، فإن   ببول ّجس ثوبتن

 مخففة  )د( ةذاتي ()ج مغلظة )ب( متوسطة  )أ(

38 

 الميتة بــيطهر جلد 

 

 فرك)د( ال ( الغسل)ج ة )ب( الدباغ )أ( الحرق

39 
 عند قضاء الحاجة يُستحب 

 والضحك )د( الكالم  العورة  )ج( ستر ل في الماء الراكد)ب( التبو )أ( قول دعاء دخول الخالء

40 

 بشرطين أحدهما باالستجماريجوز االكتفاء 

 )أ( أن يتعدى البول موضعه 
)ب( أن تكون أحد المسحات  

 بالمنديل 
 أن يستجمر بمباح  )د( ( أال يقل عن ثالث مسحات  )ج
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 ة:حيحاختاري اإلجابة الص (40) إلى(  1الفقرات من ): السؤال األول

 

1 
 بطة في سبيل هللا تعالى  األعمال التي تعد من المرا

 ن  راءة القراق )د( انتظار الصالة  ()ج األمر بالمعروف  )ب(  قة الصد )أ(

2 
 ه من غير عيب فحكم ذلك ت  ك  ه فتر  ت  ه  ر  م لك طعام وك  د  إذا ق  

 محرم)د(  واجب ( )ج   جائز)ب(  مكروه )أ( 

3 
 أي  (ناالفت   ن  م  وأ  : )( في قوله انلفت  االمراد بـ )

 ة هب والفض  الذ   )د( منكر ونكير  ()ج فتنة الحرب )ب( المال واألوالد )أ(

4 
 عمال يستمر أجرها إلى ما بعد الموت، منهاك أ، لذلك هنام عظيهللا فضل

 تسامة باال)د(  العمرة ( )ج الحج )ب( باطالر  )أ( 

5 
مت قدماه   )قام النبي  هلل تعالى  على شكره ما يدل ورد في الحديث  ا(: أفال أكون عبًدا شكور  ... قال حتى تور 

    قيام الليل)د(    صوم التطوع( )ج المبرور  حجال)ب(   صد ق بالمالالت  )أ( 

6 

 منها و ،أثورةية المعدألاا بدعوي أنلمصيبة عند وقوع اعلى المسلم ينبغي 

  الملك هلل()أصبحنا وأصبح )أ( 
)سبحان هللا وبحمده  ( )ب

   عظيم(سبحان هللا ال

اللهم أعني على ذكرك  )( )ج

 (وشكرك وحسن عبادتك
 هلل وإن ا إليه راجعون( )إن ا )د( 

7 
 لـ تعريف ة بها على طاعتهه بها واالستعان والثناء علياالعتراف بنعم هللا

 الحكمة)د(  الرباط ( )ج الشكر )ب(  الصبر)أ( 

8 
 هو الصحابي الجليلأول من جهر بالقران الكريم أمام الكفار بمكة 

   سلمان الفارسي)د(   معاذ بن جبل( )ج  أبو هريرة)ب(   عودهللا بن مس عبد)أ( 

9 
 ـيكون ب األجر على المصيبةحصول 

 ر عليها صبال ()د اد لهااالستعد ()ج اب فعل األسب  )ب( صوم التطوع  )أ(

10 
ل ما أجاب السائل قال:  س ئل النبي   أي العمل أحب  إلى هللا؟ فأو 

 دفع الزكاة)د(  بر  الوالدين( )ج  الصالة على وقتها)ب(  الجهاد في سبيل هللا)أ( 
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11 
 لحالل فقد وقع في ......تحريم افي تحليل الحرام ومن أطاع غير هللا 

 ر بأكشرك )د(  ك أصغر رش( )ج البدعة ب( )   صغيرة معصية)أ( 

12 
 وأنهالتوحيد،  عوة الىالدحكم  ى، يدل عل (اْدُع إِلَى َسبِيِل َرب ِكَ : )تعالى قوله

    يجوز ال)د(    واجب ( )ج    ح مبا)ب(  مستحب  )أ( 

13 
 تعالى  عوة الى هللادب التمرا

 المتابعة للرسول  )د(  الرسول فة وظي ( )ج ص اإلخال)ب(  مة بالحك الدعوة)أ( 

14 

 من شروط الدعوة إلى التوحيد والدليل على ذلك  لمتابعة للرسول اإلخالص هلل تعالى وا

)ادْعُ إِلَى َسبِيِل َرب َِك   )أ(

بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة  

 (َوَجاِدْلُهْم بِالَّتِي ِهَي أَْحَسنُ 

ن  )َوَما أَْرَسْلنَا ِمن قَْبِلَك مِ  )ب(

ُسوٍل إاِلَّ نُوِحي إِلَْيِه أَنَّهُ اَل  رَّ

هَ إاِلَّ أَنَا فَاْعبُدُوِن(  إِلََٰ

َ َواَل تُْشِرُكوا )( )ج َواْعبُدُوا َّللاَّ

 ( بِِه َشْيئا  

ِذهِ ))د(  ِ ٱَسبِيِلٓى أَدُْعٓواْ إِلَى   ۦقُْل َهَٰ   ّۚللَّ

 ( تَّبَعَنِى ٱَعلَىَٰ بَِصيَرةٍ أَنَ۠ا َوَمِن 

15 

 من أحب  غير هللا كمحبته هلل فقد وقع في الش رك األكبر والدليل على ذلك 

َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم أِلَبِيِه  ))أ( 

ا   مَّ َوقَْوِمِه إِنَّنِي بََراٌء م ِ

 تَْعبُُدوَن( 

)َوِمَن النَّاِس َمن يَتَِّخذُ  )ب(

ِ أَنَداًدا يُِحبُّونَهُ  ْم ِمن ُدوِن َّللاَّ

 )ِ ِ َّللاَّ  َكُحب 

اتََّخذُوا أَْحبَاَرهُْم )( )ج

 )ِ ن ُدوِن َّللاَّ  َوُرْهبَانَُهْم أَْربَابًا م ِ

اْجنُْبنِي َوبَنِيَّ أَن نَّْعبَُد  )وَ )د( 

 اأْلَْصنَاَم(

16 
 ال هللا ... ال إله إشهادة أركان 

 خمسة أركان  )د(  ثالث أركان( )ج ركنان  )ب(  فقط  كن واحدر )أ(

17 

 منها ميجب اجتماعها في المسل شروط شهادة ال إله إال هللا سبعةتحقيق يشترط ل

 اجتناب النجاسة)د(  العلم واليقين( )ج  الطهارة والوضوء )ب( ستر العورة)أ( 

18 
 من ذلكالحديث و وجل في العصرإلى هللا عز تنوعت وسائل الدعوة

 المنشورات )د(  اإلنترنت  ( )ج األسواق )ب(  المدارس )أ( 

19 

 قوله تعالى الناس من نار جهنم،  إنقاذالدعوة إلى التوحيد فضل اآلية التي تدل على أن 

 ( رُ اْلُمدَّث ِ  يَا أَيَُّها) )د( ( اْدعُ إِلَٰى َسبِيِل َرب ِكَ ) ()ج ( َوأَنِذْر َعِشيَرتََك اأْلَْقَرِبينَ ))ب(   ( اْقَرأْ بِاْسِم َرب َِك الَِّذي َخلَقَ ))أ(  

20 
 تنفع شهادة ال إله إال هللا قائلها عند 

   نطق بهاال)د(  نشر العلم( )ج  العمل بشروطها)ب(  مساعدة اآلخرين)أ( 
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21 
 ون لـ:خيل التي يستخدمها المسلمتدل سورة العاديات على فضل ال 

  لسباق ا )د( التدريب  ()ج  التنقل  )ب(   جهادلا )أ(

22 
 بي نت سورة العصر ان من أسباب نجاة الدنيا واألخرة هو: 

 ل  حصول على ماال ()د الحصول على منصب ()ج   اإليمان والعمل الصالح  )ب(    األبناءنجاب  ا أ()

23 

 :القيامة يقصد بهكرؤية النار حقيقة يوم  بصرما يدرك بالرؤية وال

 غالب اليقين )د( حق اليقين  ()ج علم اليقين )ب( عين اليقين أ()

24 
 { عةرالقا ماغرض من االستفهام في قوله تعالى }ال

 التقرير د() والتهويل التفخيم  ()ج   التعجب  )ب(   اإلنكار )أ(

25 

 لقوله تعالى  رتفسي . األخرليوم ستعداد لاالو ن طاعة هللاع موال واألوالديها الناس التفاخر بكثرة األشغلكم أ

 (الَِّذي َجَمَع َمااًل َوَعدََّدهُ ) )د( ( أَْلَهاُكُم التََّكاثُرُ ) ()ج ( موازينه  ن ثقلتْ ا مَ فأم  ) ()ب (لَتََرُونَّ اْلَجِحيمَ  ()أ(

26 
 بيلة قريش بنعمتين عظيمتين وردت في سورة قريش هما على ق أنعم هللا

  الرضى والتوفيق )د( الدين واإلسالم )ج(  السمع والبصر )ب(   األمن والرزق )أ(

27 
 ما ورد في سورة الفيل   وديعلمها إال هو سبحانه ومن هذه الجن هلل تعالى جنود كثيرة ال

 الطير )د(  المالئكة  ( )ج الحيوانات   )ب(   الجن)أ( 

28 

 رت في سورة الهمزة...... النار التي ذك أسماءمن 

   قارعةال )د( الطامة  ()ج الحطمة ( )ب الساعة   )أ(

29 

  تدل ت اآلية على عقيدة اإليمان بالبعث بعد المو

نَ ٱإِنَّ ))أ(  نَسٰ ِ َن بِهِ )ب( ) ( لََكنُود    ۦِلَرب ِهِ  إلإ ٗعا ۦفَأَثَرإ  ( نَقإ
ثَِر َما فِي )( )ج لَُم إِذَا بُعإ أَفاََل يَعإ

قُبُورِ ٱ  (لإ

َمئِٖذ إِ ))د(  نَّ َربَُّهم بِِهمإ يَوإ
 ( لََّخبِيُر  

30 

 لية حبه الشديد لـ ... من صفات اإلنسان الجب 

 لمالا د() الستقرار ا ()ج  ألنفاق ا )ب( العمل  أ()

 4من  3



 

 

31 
   يشترط للتيمم عدة شروط منها

 طهارة التراب )د(   انتقاض الطهارة )ج( وجود الماء  )ب( مسح الوجه  )أ(

32 
 التيممو ستعمال الماءا عن العاجز

 تيمم الله ب يستح ()د فقط يتوضأ )ج( ةيترك الصال )ب( حاله   يصلي حسب )أ(

33 
 تعريف األعالم بالقيام ألداء الصالة

 التيمم )د(  الوضوء )ج(    ألذانا)ب(  اإلقامة  )أ(

34 

 صفة التيمم 

 ضربتان للوجه )أ( 
للوجه  واحدة ضربة )ب( 

 والكفين 
 طفقمسح الوجه د( ) غسل الوجه والكفين( )ج  

35 
 صالتهحكم مسح خالد على جوربيه بعد انتهاء المدة ثم صل ى، ف

 )د( مباحة  ( صحيحة)ج )ب( باطلة  )أ( ناقصة

36 

 يُعد من شروط األذان أن

 يكون حسن الصوتأ( ) يكون األذان مرتب ا أ( ) يردد مع المؤذنأ( ) أ( يدعو لنفسه)

37 
 مسح على الخف والجوربمبطالت ال

 يكونا طاهرين ن أ )د( حصول الحدث األكبر ()ج ة الني )ب( مسح الوجه  )أ(

38 
د  صوته وله مثل  أجر من صل ى معه( يستدل به على فضل األذان وأنه سبب قال   : )المؤذن ي غفر له م 

 ة الذنوب مغفرل)د(   يوم القيامةللشهادة ( )ج  ةدخول الجنل)ب(  الشيطان  لطرد)أ( 

39 

 هذه الحالة فإنه في  أذن المؤذن ثم تبين له أنه أذن قبل دخول الوقت بعشر دقائق

يعيد األذان بعد دخول )أ( 

 الوقت
 ألنه اجتهد  غير آثم )د( ثم  يؤذ ن مرة أخرى  يُصل ي)ج(    ليس عليه شيء)ب( 

40 

 ة المسح على الجبيرة  مد

 شهراً كامل  )د(   لها  الحاجةدة م( )ج  بلياليهنثالث أيام ( )ب يوم وليله )أ( 
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 ة:حٌحاختاري اإلجابة الص (9) إلى( 1الفقرات من )

1 
 ذشك اىزّة طاعح هلل ذعاىى ٗاىْذً عيى فعئ ٗاىعضً عيى عذً اىع٘دج ئىٍٔ ٌطيق عيى

 ذكرال )د( )ج( المعصٌة )ب( التوبة )أ( اإلحسان

2 
 فتان على اللسان ثقٌلتان فً المٌزان حبٌبتان إلى الرحمن، منهان خفٌاكلمت

 )د( ال إله إال هللا )ج( سبحان هللا وبحمده )ب( أستغفر هللا )أ( هللا أكبر

3 
 )الحمد هلل تمأل المٌزان(: المقصود بالحمد فً قوله 

 استغفار هللا تعالى)د(  ى تعالظٌم هللتع)ج(  لىتعا التوبة هلل)ب(  مدح هلل تعالىالثناء وال)أ( 

4 
 ٌراد باإلٌمان فً الحدٌث أي ()الّطهور شطر اإلٌمان : قوله

   اإلعالً)د(  صً٘ اى( )ط  ؾظاى)ة(   اىصالح)أ( 

5 

 اآلثار المترتبة على المحافظة على األذكار متعددة، منها

 )د( غ٘ه اىؼَش س)ط( اىؾَبٝخ ٍِ اىششٗ ىؾص٘ه ػيٚ ٗظٞلخا)ة(  ٍؾجخ اىْبط)أ( 

6 
  علىتدل كثرة استغفار النبً ملسو هيلع هللا ىلص

 )د( ػيٌ هللا ػض ٗعو )ط( سد اىؾق٘م ىيْبط أكعو أّ٘اع اىزمش)ة(  )أ( سؽَخ هللا ثؼجبدٓ

7 
 ششٗط اىر٘تح اىصحٍحح ٍرعذدج ٍْٖا

 اىنبٍيخاىطٖبسح د( ) االثزغبٍخ كٜ ٗعٔ اىْبط)ط(  ش هللا رؼبىٚرم)ة(  )أ( اىْذً ػيٚ كؼو اىزّت

8 

ا ذحفظٍِ، ٕ٘ ق٘ه اىّشس٘ه ٗمفاسج اىزّ٘ب اىحذٌث اىزي ٌذّه عيى أجش اىصثش عيى اىَصائة  َّ ٍ 

ُِ )أ(  ب ََ ٝ ُُٖ٘س َشْطُش اإْلِ  )اىطَّ

 ..(ٗاىؾَذ هلل رَأل اىَٞضاُ 

ٍب ٍِ ٍغيٌ ٝشبك ش٘مخ )ة( )

 كَب ك٘قٖب...(

)... ىقذ ّٖبّب أُ ّغزقجو )ط( 

 أٗ ث٘ه ..( اىقجيخ ىـبئػ

ًٍ )د(  ٗىٞيخ خٞش ٍِ )سثبغ ٝ٘

 صٞبً شٖش ٗقٞبٍٔ...(

9 

 م الذكر إلى مطلق ومقٌّد، فمن أمثلة الذكر المطلققسٌن

 أذكار بعد الصالة )د( أذكار الصباح والمساء ()ج وضوءأذكار بعد ال )ب( د والتسبٌحٌحمتال )أ(
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حافظة لتعلٌم بملاإلدارة العامة 

 جدة
 مدرسة البٌان النموذجٌة 

 الفصل الدراسً األول  -سللة األ بنك
 هـ 1443 الدراسً لعاما

 

 الدراسات اإلسالمٌة المادة

 المتوسطة المرحلة

 األول الصف

 ةالثالث الفترة
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 :اىزبىٜ اىؾذٝش أمَيً -ٔ

                               مما من عبد ٌمول بً صباح كل   سول ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنه لال: لال الر عن عثمان بن عفان رضً

                                                                                                                                                               

 

  وكفارة الذنوب لصبر على المصٌبةعلى أجر ا تحفظٌنأوردي حدٌثاً مما  -2

                                                                                                                                                               

 

 ر الصباح والمساء االولت المشروع ألذكحددي  -3

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                           

 

  مالحمد هلل تمأل المٌزانم :المراد بالمٌزان بً لوله ملسو هيلع هللا ىلص بٌنً -4

                                                                                                                                                          

 

 :العمود الثانً ً( فصفاته) معالعمود األول  ً( فالراويزاوجً بٌن )( 4لى )إ( 1من )الفقرات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتهفص  الراوي

  مالن األشعري رضً هللا عنهأبو ( 1)
وهو صاحب نعل رسول ، هجرتٌنهاجر ال، ٌمأول من جهر بالمرآن الكر)أ( 

     هللا ملسو هيلع هللا ىلص

  عثمان بن عفان رضً هللا عنه (2)
 واجعله علٌه صلً اللهم: مبمال وسلم علٌه هللا صلى الرسول له دعا( )ب
 والصالة الوضوء ةكٌفٌ وعلمهم لومه جمع ،مالناس من كثٌر بوق

ً  رجالً  كان ،اإلسالم ابن نفسه ىسم  ، الحك عن للبحث رساب( )ج  األغر المزنً رضً هللا عنه ( 3)  لوٌا

 وهو من المهاجرٌن )ٌعجبنً تواضعه( :لال أبو بردة عنه)د(   نهعبد هللا بن مسعود رضً هللا ع (4)

  
، أخبره النبً أن المالئكة لمب بذي النورٌن ،ره الرسول بالجنةبش  )هـ( 

 تستحً منه

 7من  2



 

 ة:حٌحاختاري اإلجابة الص (11) إلى( 1الفقرات من )

 

ٔ 
 شك اىعثذ تاهلل ذعاىى ثٌ ذاب ذ٘تح صحٍحح قثو ٍ٘ذٔ فأّأش ئرا

   ملهحبط ع)د( ٌ )ج( تحت المشٌئة    لههللا  ٌغفر)ب(  )أ( ٌخلد بً النار

ٕ 
 ذجْة ئطشاء اىشس٘ه ملسو هيلع هللا ىلص ٗاىغي٘ فٍٔ ٍِ ٍقرضٍاخ اىشٖادج تٔ، ٌٗقصذ تٖا

 م ربعه بوق منزلتهعد)د(  من غٌر هللا هائدع( )ج االستغاثة به)ب(  مرطاعته بٌما أ )أ(

ٖ 
 الشرك األصغر هو ما ورد فً الكتاب والسنة شركا ولم ٌصل إلى حدّ 

 اىلغ٘م)د(  اىجذػخ)ط(  اىَؼصٞخ)ة(  مجشك األاىّشش)أ( 

ٗ 
 ِّ  ٗصف هللا ذعاىى اىششك تأّٔ افرشاٌء عظٌٍ، ٗرىل ألّٔ ذضَ

 )د( المساواة بالمخلوق زٌه هللانت( )ج )ب( بعل المعاصً )أ( صفة الكمال هلل

٘ 

 مقتضٌات شهادة أن محمًدا رسول هللا متعّددة، منها

 طاعة أوامره)د(   همحبة أصحاب)ج(   صفاتهمعربة )ب(  ذم  أعدائه)أ( 

ٙ 
 وصف هللا تعالى الشرك بأنه ضالل بعٌد وذلك ألن صاحبه ابتعد عن

 )د( أهل الن ار رماتلمحل ا)ج( بع )ب( تضلٌل الناس )أ( الحك والهدى

7 

ْد شٖادج  َّ  أًٍ٘سا ٍْٖا (أُ ٍحًَذا سس٘ه هللا)ذض

االعتراف بوجود )أ( 
 األدٌان األخرى

أنه و بالرسالة لهاإلٌمان  )ب(
  ٌنخاتم النبٌ

الٌمٌن بإنزال الكتب ( )ج

 السماوٌة

إمام  اإللرار بأن إبراهٌم )د( 
 الموحدٌن

8 
 صفاذٔ، ٌشاد تٔأىٍٕ٘رٔ أٗ أسَائٔ ٗأٗ رٔ جعو ششٌل ٍع هللا فً ست٘تٍ

 األكبررن الش)د(  توحٌدالج( ) الشرن األصغر)ب(  المعصٌة )أ(

9 

 منه الشرك األصغر ومثاله، ٌنإلى قسمالشرك ٌنقسم 

 اىغغ٘د ىـٞش هللا )د( اىؾيق ثـٞش هللا ()ط اىزثؼ ىـٞش هللا)ة(  دػبء ؿٞش هللا )أ(

ٔٓ 
 غفرة هللا لهم ٌكون لدٌهمعد التطهٌر أو مة بلجنالعصاة الذٌن ٌدخلون ا

 )د( حسنات )ج( شرن أكبر )ب( سٌئات ومعاصً )أ( شرن أصغر

  شٖبدح ال ئىٔ ئال هللا ٗشٖبدح أُ ٍؾَذًا سع٘ه هللا ٍِ ؽٞش اىزؼشٝق.: ًّ تٍِقاس - أ

 ٍؾَذًا سع٘ه هللا أُ بدحشٖ                    شٖبدح ال ئىٔ ئال هللا                  جٖح اىَقاسّح

   عشٌفاىر

 رسول هللا  اممتضٌات شهادة أن محمدً اثنٌن من  عددي- ب

                                                                                                                       

  بٌن الشرن األكبر واألصغر فّرقً- ج

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                         

 

 7من  3



 

 ً الجدول التالً بوضع إشارة صح بً المكان المناسب أنواع الشرن الواردة بصنفً  -د

 اىششك األصغش                    اىششك األمثش               األٍثيح             

   ٞش هللادػبء ؿ         

   اىؾيق ثـٞش هللا         

   اىزثؼ ىـٞش هللا         

   هللا ٗكالُ ق٘ه: ى٘ال      

 

 ة:حٌحاختاري اإلجابة الص (8) إلى( 1الفقرات من )

 

 

 

 

 

 

ٔ 
ا ٌََشُٓ قاه ذعاىى :) جٍ َششًّ ثْقَاَه رَسَّ ٍِ ْو  ََ ِْ ٌَْع ٍَ  ٌح عيىَا ذذهّ ( َٗ

 بعث الناس من المبور)د(  بعل الخٌرألجر على ا)ج(  المعاصً ر من بعل الحذ)ب(  أهوال ٌوم المٌامة( )أ

ٕ 

 دون نظام واآلٌة الدالة على ذلك منالملك ال ٌتم 

ثََُّْٔ  ٌْ  َشِذٝذًا( َػزَاثًب )أ( )أَلَُػزِّ ُٖ ( )ة( )كَ َُ  َُٝ٘صػُ٘
َّٜ  رَؼْيُ٘ا )ط( )أاَلَّ  أْرُِّٜ٘ َػيَ َٗ 

ٞ َِ ْغِي ٍُ) َِ 
ِسسَ  َٗ َٗ ُُ عُيَْٞ  )د( ) ب ٗدَ( ََ ُٗ  دَا

ٖ 

 توزن أعمال العباد ٌوم القٌامة، فٌفوز بالجنة من ثقلت موازٌنه بـ

 مجبئش اىزّ٘ة)د(  اىؾغْبد)ط(  صـبئش اىزّ٘ة)ة(  اىغٞئبد)أ( 

ٗ 
 ٗ المراد باألثقال التً تخرجها األرض ٌوم القٌامة هً الكنوز

 اىغِ)د(  اىؾٞ٘اّبد)ط(  اىَ٘رٚ )ة(  اىْجبربد)أ( 

٘ 

ٌْ سُيَ  َّْنُ ََ ٌْ ََل ٌَْحِط َساِمَْنُ ٍَ وُ اْدُخيُ٘ا  َْ ا اىَّْ َٖ ُجُُْ٘دُٓ( عيى ٍعْى عظٌٍ ٕ٘دىد اٌَح )ٌَا أٌَُّ َٗ  ُُ ا ََ ٍْ 

)أ( ؽت اىؾٞبح ؿشٝضح كٜ مو 

 اىَخي٘قبد
)ة( أدة اىَْيخ كٜ رقذٌٝ 

 األػزاس
 )ط( دػ٘ح اىَْو ىجْبء ٍغنِ

)د( خ٘ف عيَٞبُ ػيٞٔ 

 اىغالً ػيٚ عٞشٔ

ٙ 
 ٖاخش هللا ذعاىى ىْثٍّٔ سيٍَاُ عئٍ اىسالً ٍِ اىجْ٘د ٍاىٌ ٌإخ أحذ ٍِ ٍي٘ك اىذٍّا، ٍْٗس

 اإلنس والجن والطٌر (د) الفلن التً تمشً بأمره ()ج النار التً لم تحرق بدنه (ب) الحوت الذي لم ٌأكله )أ(

7 
 َلشرَاىٖا عيى قصحسٍَد س٘سج اىَْو تٖزا اَلسٌ 

 الفٌل)د(  )ج( ملكة سبأ ي النملواد)ب(  )أ( الهدهد

8 

 ىيٖذٕذ ً سؤٌح سيٍَاُ عذسثة ماُ 

حال دون وجود ساتر )أ(
 رؤٌته

 د دون عذر غٌاب الهده )د( الهدهد  عدم االنتباه لوجود )ج( ذرعغٌاب الهدهد ب )ب(

 7من  4



 

 :العمود الثانً ً( فمدلوالتها) معالعمود األول  ً( فاألدلةزاوجً بٌن )( 6لى )إ( 1الفقرات من )

 

 .اىضىضىخسح ٍِ خاله قشاءرل ىغ٘ ثؼط إٔ٘اه ًٝ٘ اىقٞبٍخصفً  - أ

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                    

 فسشي مال ٍَا ٌيً: -ب

 ( أَثْمَالََها أْلَْرض  ٱَوأَْخَرَجِت ) ق٘ىٔ ذعاىى:  (ٔ

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

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

اِد )قوله تعالى:   (ٕ َٗ  ٰٚ اْ َػيَ ْ٘ َ ٰٓ ئِرَآٰ أَر ٰٚ وِ ٱَؽزَّ َْ ب  ىَّْ َٖ أَُّٝ
ٰٓ يَخٌ َٰٝ َْ وُ ٱقَبىَْذ َّ َْ ُ  ْدُخيُ٘اْ ٱ ىَّْ ُعُْ٘دُٓ َٗ  ُِ ََٰ ْٞ ٌْ عُيَ َّْنُ ََ ٌْ اَل َْٝؾِط ِنَْنُ َغٰ َُ  ۥٍَ ٌْ اَل َْٝشؼُُشٗ ُٕ َٗ ) 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 األدىح
 

 اٍذىَ٘لذٖ

ِٔ ) قاه ذعاىى:  (ٔ) ٌْ رُِؾْػ ثِ ب ىَ ََ  ؽقٞقخ ًٝ٘ اىقٞبٍخ خ اىْبط ىيْبسسؤٝ )أ(  (أََؽطُذ ثِ

حٍ ) ( قاه ذعاىى:ٕ) ضْقَبَه رَسَّ ٍِ ْو  ََ ِْ َْٝؼ ٍَ ا ََٝشُٓ  َٗ  كعو اىخٞو اىزٜ ٝغزخذٍٖب اىَغيَُ٘ كٜ اىغٖبد )ب(  (َششًّ

َ٘  قاه ذعاىى: (ٖ) ( اْىؼَْشِػ  َسةُّ  )ُٕ ٌِ  األّجٞبء ال ٝؼيَُ٘ اىـٞت ()ج  اْىؼَِظٞ

ب ػَ ) قاه ذعاىى: ( ٗ) َٖ َّّ ُٗ ٌَّ ىَزََش ُ ِِ ص َِ اْىَِٞقٞ  رشك اىّشش ٗى٘ مبُ قيٞاًل و اىخٞش ٗاىؾّش ػيٚ كؼ )د(  (ْٞ

ِٔ ىََنُْ٘دٌ( قاه ذعاىى:( ٘) َُ ِىَشثِّ َّْغب َُّ اإْلِ  ئصجبد أُ هلل رؼبىٚ ػششبَ، ٕٗ٘ أػظٌ اىَخي٘قبد ٗأػالٕب )ٕـ(  )ئِ

ٌُ  قاه ذعاىى:( ٙ) َْٝؼيَ َٗ اأْلَْسِض  َٗ اِد  َٗ ب ََ )اىَِّزٛ ُْٝخِشُط اْىَخْتَء كِٜ اىغَّ

ب رُْخلُ  ٍَ) َُ ب رُْؼِيُْ٘ ٍَ َٗ  َُ ٘ 
 ٘دٓ ّٗغٞبّٔ ِّؼٌَ هللا رؼبىٚ ػيٍِٞٔ غجٞؼخ اإلّغبُ عؾ )ٗ( 

 ئؽبغخ ػيٌ هللا رؼبىٚ ثنو شٜء )ص(  
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 ة:حٌحاختاري اإلجابة الص (9) إلى( 1الفقرات من )

1 
 ٌجعل المصلً رأسه حال الركوع

 )أ( أػيٚ ٍِ ٍغز٘ٙ ظٖشٓ

 

 )د( ال ُٝشزشغ ٗظغ ٍؾذد )ط( ثَغز٘ٙ اىظٖش )ة( ٍْخلًعب ىألعلو

2 
 الصالة لها منزلة رفٌعة فً االسالم ومكانة عالٌة ومن مكانتها أنها

 كشظذ ًٝ٘ كزؼ ٍنخ )د( رغقػ ػِ اىَشٝط )ط( )ة( ٝقجو اىؼَو ثذّٖٗب )أ(عمود اإلسالم وركنه الثانً

3 
 ٌٗحاسة عيٍٖا عْذ سِتاىصالج ٌصثح اىعثذ ٍنيّفًا 

 اىجي٘ؽ)د(  ٍِ اىؼَشاىؼبششح )ط(  من العمر اىزبعؼخ)ة(   اىغبثؼخ ٍِ اىؼَش )أ(

4 

  الحضور المبّكر للصالة بسكٌنة ووقار من األسباب المعٌنة على 

 اىلٌٖد( ) اىزمش( )ط    اىطٖبسح( )ة اىخش٘ع)أ( 

5 
 قلبه وبدنه إلى هللا تعالى، لذا ٌُشرع عند المشً إلٌهاالصالة عبادة عظٌمة ٌتوّجه فٌها المسلم ب

 بسكٌنة وولارالخروج )د( )ج( المشً باتجاه المبلة )ب( التأخر بً الخروج لها حتى ال تفوته سراعاإل)أ( 

6 

  الصالة المشً إلى ستدل به على فضل( ٌفً الصالة أبعدهم ممشى فأبعدهم اإن أعظم الناس أجرً : )قال 

 اىْ٘س اىزبً ًٝ٘ اىقٞبٍخأ( )
ش ٞٗرنل اىذسعبدسكغ أ( )

 اىغٞئبد

د األعش ميَب ثؼذ صٝبدحأ( )

 اىَغبكخ

 اىَالئنخ صالحأ( )

 ٗدػبئٌٖ ىٔ

7 
 ٗضع اىٍذٌِ أثْاء اىسج٘د

 ِ)د( ٍقج٘ظزٞ )ط( ػيٚ اىصذس )ة( ؽزٗ اىشمجزِٞ )أ( ٍْجغطزِٞ ثبرغبٓ اىقجيخ

8 
 اوأنه الصالة( ٌستدل به على فضل الصالة نور: )قال 

 عجت ىذخ٘ه اىغْخ)أ( 
ىصبؽجٖب كٜ اىذّٞب  سّ٘)ة( 

  ٗاٟخشح
 ح اىزّ٘ةَـلشى)د(   ٍِ أؽت األػَبه ئىٚ هللا( )ط

9 

 ٌنُ٘ ّظش اىَصيً فً صالذٔ ئىى

 زٛ أٍبٍٔ اىصق اى)د(  اىَبّسِٝ ٍِ اىْبط)ط(  موضع لدمٌه)ب(  ٍ٘ظغ عغ٘دٓ)أ( 

 

 ػيٚ مو ٍَب ٝيٜ:أٗسدي دىٍالً 

 .اىصالح ػيٚ مو ٍغيٌ ثبىؾ ػبقوٗع٘ة  (1

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

 .داىصالح رنلّش اىغٞئب (2

                                                                                                                                                   ............. 
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 :الثانًالعمود  ً( فمدلوالتهاالعمود األول وبٌن ) ً( فاألدلةزاوجً بٌن )( 5لى )إ( 1الفقرات من )

 

 اٍذىَ٘لذٖ  األدىح

َُ )قبه رؼبىٚ (ٔ) ُْ٘ ٍِ ْإ َُ َُ 1: )قَذْ أَْكيََؼ اْى ٌْ َخبِشؼُ٘ ِٖ ٌْ كِٜ َصاَلرِ ُٕ َِ  الصالة لتعلٌم العمري السن بداٌة )أ(  (( اىَِّزٝ

 كعو اىصالح ٗأّٖب رنلّش اىغٞئبد )ب(  (ئرا دخو أؽذمٌ اىَغغذ كيٞشمغ سمؼزِٞ قجو أُ ٝغيظ: )قبه  (ٕ)

 خط٘سح رشك اىصالح ()ج  (اىؾَذ كق٘ى٘ا: سثْب ٗىل ،عَغ هللا ىَِ ؽَذٓ )ئرا قبه: قبه:  ُ اىْجٜأ (ٖ)

وا :قَبَه  (ٗ) ر  ٌَْها َواْضِرب وه مْ  ِسنٌِنَ  َسْبعِ  أَْبنَاء   َوه مْ  بِالصَّالةِ  أَْوالَدك مْ  )م   َعلَ

ل وا َعْشر   أَْبنَاء   َوه مْ  مْ  َوبَِر  ٌْنَه   ِجع(اْلَمَضا بًِ بَ

 
 الركوع من االعتدال عند الذكر )د(

 اىخش٘ع ٍِ أعجبة كالػ اىَإٍِْٞ كٜ اىذّٞب ٗاٟخشح ٕـ()  (ثِٞ اىشعو ٗثِٞ اىششك ٗاىنلش رشك اىصالح: )قبه  (٘)

 آداة اّزظبس اىصالحرؾٞخ اىَغغذ ٍِ صالة  )ٗ(  
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