
 (أوال مجال الحدٌث)

 السؤال األول:

 أ _ أكمل الحــــدٌث اآلتـــــــً : ـ 

 

 عـــن أبــً هــرٌرة ـــ رضــً هللا عنــه قـال ـــ قال رسول هللا صلً هللا علٌه وسلم :

  )  قال هللا تعالً: كل عمل بن آدم له إال.......................فإنه لً وأنا أجزي به.  و الصٌام ...............................        

 .والذيوإذا كان ٌوم صوم أحدكم فال.......................وال ٌصخب فإن سابه أحد أو قاتله فلٌقل إنً ...............................

 نفس محمد بٌده لخلوف فم الصائم أطٌب عند هللا أطٌب من .....................................للصائم فرحتان ٌفرحهما،  إذا أفطر  

 فرح  وإذا لقً ربه...........................................(

 

 

 

 ب _ أكــمــل الـــحـــدٌـــث اآلتــــــــــً :ــ 

 :ــ -صلــً هللا علٌــه وســـلم  –قــال : قــال رسول هللا  -ــً هرٌرة رضـــً هللا عنــه عـــن أبـ

 ) اإلٌمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول.........................................وأدناها.................................... 

 .....................................شعبة من اإلٌمان(عن الطرٌق و.                                 

 

 جـ _ ما معنً الكلمات االتٌة:

 _ ُجـنة )                                        (2_ ٌرفث      )                            (                                           1

 _ بضع  )                                        ( 4_ ٌصخب   )                             (                                          3

 _ إماطة )                                       (6(                                                                 _ أدناها    )       5

 

 تت

أنـا 
 مـتفــوق

 إذا  
أنـا 
 مـسـلم

 

 رفـــــعـــــةبـــــــرا   تــــــفــوقــــً 

 لوطـــــــــــنًبـــوالــــــدٌ طــاعـــة لـــربــً



 ال تــــــرضً بـــغٌـــر الــتــفــــــــــــــــــــوق بــــدٌــــــــــــال      

 صـــًاللهــم فــك أســــــر                مــسـجدنـا األقـــ                                   

 د _ كٌف تتصرف فً المواقف االتٌة:

 آذاك أحد األشخاص وأنت صائم؟_ 1

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

 فً الطرٌق العام؟ _ رأٌت بعض األذى2

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

 أفضل شعب اإلٌمان؟_ سألك شخص عن 3

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

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجال العقٌدة( )ثانٌا  

 أكمل: الســؤال األول:

 ــ تم االعتماد فً حفظ القرآن فً عصر الصحابة علً وسٌلتٌن هما:

 فً...................................................................................... الكتابة

 والحفظ فً..................................................................................... 

 هما: ــ أعظم نعمتٌن أنعمهما هللا علٌنا

 نعمة.................................................................................... 

 ونعمة...................................................................................

 ٌأتً:الــســؤال الثانــً: ضع عالمة صح أو خطأ بٌن القوسٌن المناسبٌن لعبارتهما فٌما 

 (  _ من ممٌزات القرآن أن هللا تعالً تعهد بحفظه .                                                                       )        1

 (  _ القرآن الكرٌم ٌمأل قلب المؤمن باالطمئنان والسكٌنة .                                                                )       2 

 ( _ الفرح والسرور الحقٌقً لإلنسان ٌكون بكثرة المال .                                                                 )       3 

 (         _النور والهداٌة أحٌانا  ٌحتاج إلٌهما اإلنسان.                                                                             )  4

 ( تستمر الهداٌة لإلنسان فً كل زمان ومكان.                 )           آن الكرٌم من التحرٌف والضٌاع حتى_ حفظ هللا القر5

  

 قــم إلـــي الصـالة

مــتـي سـمعـت             

 الـــــنــــــــداء



 علوم القرآن ثالثا  

 -السؤال األول:

 أ _ ضع خطا  تحت الكلمــة الصحٌحة فٌما ٌــأتــً :    

 

 _ أصغر من فسر القرآن الكرٌم هو :1      

 بن مسعود            _          عبد هللا بن عباس       _         عبد هللا بن عمر( )       عبد هللا

 _ الخشوع هو :2       

 )       استحضار عظمة هللا          _            الحركة القلٌلة_          السكون و الطمأنٌنة       (

 _ من األمور التً تعٌن المسلم علً تدبر القرآن:3      

 )       تعلم اللغة اإلنكلٌزٌة          _           تعلم اللغة العربٌة              _            تعلم الحاسوب(

  بن عباس صلة قرابته بالنبً:_عبد هللا4

 بن عمة النبً          (                  -بن عم النبً                -)          عم النبً                 

 _ التدبر هو:5

 )        فهم معانً القرآن والتفكر بها     ـــ    معرفة أسباب نزول القرآن       ــــ       معرفة معانً كلمات القرآن   (

 

 -صحح ما تحته خط فٌما ٌأتً وكتابته بٌن القوسٌن : -ب         

 

 .              )                                  (األحادٌث النبوٌة_ التفسٌر من أشرف العلوم الشرعٌة ألن موضوعه 1

 (                                )  بترجمان القرآن ألنه فسر القرآن.                     عبد هللا بن مسعود_ لُــقِــب 2

 (                              ٌقول عن عبد هللا بن عباس أنه فتى الكهول له لسان سؤل وقلب عقول. )أبو بكر الصدٌق_ كان 3

 )                                      (                                                          علً بن أبً طالب.حبر األمة هو _ 4

 

 

 

 

 

 األقـــــصــــــــى

 حــبـــٌــب قـــلــــــــوبنا

 

 تت

 



 

 

 رابعا الفقه.

 -( خلف العبارة غٌر الصحٌحة :  ×( خلف العبارة الصحٌحة وعالمة ) √ضــع عالمــة )     

 

 ركن من أركان اإلسالم .                                                                 )                 (_ الزكاة 1    

 _  الزكاة واجبة علً كل مسلم ومسلمة غنً أو فقٌر .                                            )          (2     

 _  الزكاة تكون فً المال فقط .                                                                       )                 (3     

 التكافل فً المجتمع.                                                                   )                 (_ الزكاة تحقق 4    

 

 -ب _ أكمل ما ٌأتً:

 وشرعا ........................................................................................_ الزكاة لغة............................... 1

 ..........._ الزكاة نوعان هما...................................................و.......................................................2

 ................................... ، ..................................... ، .................................._ الزكاة فرض عً كل....3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .خـــامــســا السٌرة النبوٌة

  -ضع كل كلمة من الـكـلـمـات الـتـالـٌة فـً مـكـانـهـا الـمـنـاسب فـٌمـا ٌــأتــً :أـــ 

 

 أكثر من سبعٌن رجال وامرأتان(     -ٌعبدوا هللا وحده                     -)  بٌعة العقبة الكبرى          

 الرسول صلً هللا علٌه وسلم علً أن........................................._ باٌع أهل المدٌنة 1

 كان عددهم................................... علٌه وسلم فً بٌعة العقبة الثانٌة_ الصحابة الذٌن باٌعوا النبً صلً هللا 2

 _ بٌعة العقبة الثانٌة سمٌت بــ........................................................................................3 

 

 

  



 

 

 ب ـــ أكمل ما ٌأتً:

 بـ......................................................._ كانت بٌعة العقبة الكبرى بعد بٌعة العقبة الصغرى 1

 _ باٌع الصحابة الرسول علً أن :2

 ..............أ_ ..........................................................................................................................

 .......................................................................................................................................ب_ 

 ...................جـ_ ....................................................................................................................

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ســادســا : التهذٌب.

  -( خلف العبارة غٌر الصحٌحة :  ×( خلفالعبارة الصحٌحة وعالمة ) √ضــع عالمــة )        

 

 _ الكلمة الطٌب صدقة ٌتقرب بها المسلم إلً ربه .                                 )                 (1

 _  من آدب الحدٌث والحوار مقاطعة من ٌحدثنً  .                                 )                 (2   

 _  رفع الصوت عند الحوار صفة حمٌدة .                                           )                 (3   

 _ كان كالم الرسول كالما  فصال ٌفهمه كل من سمعه.                              )                 (4   

 )                 (                                   _ إذا كنا ثالثة فال ٌتناجى منا اثنٌن دون الثالث.  5  

 

 

 

 

 

 

 



 المذاكرة قبل دعاء

المرسلٌن والمالئكة اللهم إنً أسألك فهم النبٌٌن وحفظ 

بخشٌتك  المقربٌن اللهم جعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا

 بطاعتك إنك علً كل شًء قدٌر أسرارناو

دعــاء بعد 

 المذاكـــرة:

اللهم إنً استودعتك 

ما قرأت وما حفظت 

وما تعلمت فرده لً 

عند حاجتً إلٌه  إنك 

 دعاء التوجه لالمتحان: علً كل شًء قدٌر  

اللهم إنً توكلت علٌك 

وفوضت أمري إلٌك ال 

 إال إلٌك ال منجىوملجأ 

 دعاء نسٌان اإلجابة:

 اللهم ٌا جامع الناس لٌوم ال رٌب فٌه اجمع علً ضالتً

 دعاء تعسر اإلجابة:

ال إله إال أنت سبحانك إنً كنت من الظالمٌن ٌا حً ٌا قٌوم 

 برحمتك أستغٌث رب إنً مسنً الضر وأنت أرحم الراحمٌن

دعاء عند بداٌة 

 اإلجابة:

ربً اشرح لً 

صدري وٌسر لً 

أمري واحلل عقدة 

من لسانً ٌفقهوا 

بسم هللا الفتاح قولً. 

اللهم ال سهل إال ما 

جعلته سهال  برحمتك  

 ٌا أرحم الراحمٌن

 

 

 

 

 

 دعاء دخول االمتحان:

ربً أدخلنً مدخل 

صدق و أخرجنً 

مخرج صدق وجعل لً 

من لدنك  سلطانا 

 نصٌرا


