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صئلة هػجاب مكرر أالخالؽ أالصالمّة و
ٔ
دأب ألمٌوة  ثبٍِب أ

ٔ
ألفبهة  –أ

 م 5162ًػ6341ألداهّة 

ولَ
ٔ
 : ألمصاؽرة أال

 : ِفلق نلَ غٍرة أإلهشان ألباـوة (6
  ألخلق -5     ألربلة  -6
 زمّهٌا  -3     ألففرة -4

ٔ
 خفا

 
هي غٍرى أإلهشان أللاًرة ًٍ ما (5

ٔ
 ٍِغف با

ق ) بفجس ألخاء ( -5    أوغافي ومهاهّي  -6
ْ
 ألَخل

  -3   ألُخُلق ) بؾم ألمّم وألالم ( -4
ٔ
 زمّهٌا خفا

 
فهاؿ ألجُ ثػدر من أإلهشان : (4

ٔ
فهاؿ ألُخُلكّة ًُ أال

ٔ
 أال
 من غّر شازة ألَ فنر وروِة  -5   بال ثنلف وال مراًدة -6
  -3     غصّسهالًما  -4

ٔ
 هالًما خفا

 
خالؽ شٍؿ : (3

ٔ
ٍع نلم أال  ِدور مٍؽ

 ألدوأفم-5     ألغرأئز -6
 زمّهٌا غصّس -3    ماٍِغف بالخّر وألطر-4
 

ظذ نبد ألكّس : ) (2
ٔ
 ٕأن فّم َخّلجّن ِصبٌما هللا .... ( ًما :لاؿ ألوبُ ملسو هيلع هللا ىلص ال

هاة -6
ٔ
 ألصلم وألػبر -5    ألصلم وأال

 أإلِمان وألػدؽ-3    ألصلم ألطرانة  -4
 

 ِكٍؿ ألرصٍؿ ملسو هيلع هللا ىلص : ) ألصلف موفكة ٌ للشلهة ....... : (1
 ممصكة للهمر  -5     ممصكة للبرهة -6
 زالبة للرؽَ  -3    زالبة للبرهة  -4
 

ظذ نبد ألكّس : ) ٕأن فّم خلجّن ِصبٌما هللا  ...  (7
ٔ
 ... :لاؿ ألوبُ ملسو هيلع هللا ىلص ال

هاة -6
ٔ
 ألصلم وألػبر -5     ألصلم وأال

 أالِمان وألػدؽ  -3    ألصلم وألطرانة  -4
 

همو ألمؤموّن ٕأِماًها ... : (8
ٔ
 ِكٍؿ ألرصٍؿ ملسو هيلع هللا ىلص : )أ

م نلمًا -6 هػدًر
ٔ
 أصبكٌم ٕأصالًما -5    أ

م ٕأصالما -4 هػدًر
ٔ
  -3    أ

ٔ
   زمّهٌا خفا
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ظناؿ وألػٍر ألمدَرهة بالبػر ًٍ ّائُخع بالٌألذي  (9
ٔ
 ت وأال

 ( ألخلق ) بؾم ألخاء وألالم   -5   ( ألخلق ) بفجس ألخاء  -6
 ]صؤأؿ أخر ألمصاؽرة[زمّهٌا غصّس  -3     ألغرأئز -4
 

هلمة للشلٍؾ أإلهشاهُ وبٌذأ ألمهوَ ورد  (61
ٔ
 لد ِفلق ألُخلق نلَ ألمبادئ وألكٍأند وأال

نماؿ -5   ) وٕأهم لهلَ ُخلٍق نلّم (  -6
ٔ
ثمم غالس أال

ٔ
 ( )بهدُت ال

  -3    زمّهٌا غصّس  -4
ٔ
 ]صؤأؿ أخر ألمصاؽرة [زمّهٌا خفا

 

 : ألمصاؽرة ألداهّة

صس موٌا مرأناة : (6
ٔ
خاللُ فُ أإلصالم نلَ أ

ٔ
 ِكٍم ألولام أال

 ألهرؼ و ألهادة  -5    ـبّهة أإلهشان-6
 زجمانّة ألمػالس أال -3  لجػادِة ألمػالس أال -4
 

خاللًّا رألًّا هما فُ : (5
ٔ
ٍها أ  ألشلٍؾ ألذي ِؤدي ٕألَ ألشهادة وأإللباؿ نلَ ألصّاة ِهجبر صل

 غلة ألرشم  -5  ألرؽا بكؾاء هللا ولدرى  -6
ن  -4 خِر

ٔ
  زمّهٌا غصّس -3   مصبة أال

 
صاس ألذي ِؾفُ ألكدصّة نلَ ألولام ألُخلكُ أإلصالمُ ًٍ : (4

ٔ
 أال
صاس ألٍ -6

ٔ
صاس أالنجكادي -5   ألهُ أال

ٔ
 أال

صاس ألهلمُ  -4
ٔ
 زمّهٌا غصّس  -3   أال

 
 ثكٍم ألدنٍأت ألمادِة نلَ : (3

 أإلِمان باهلل  -5   صجشالم للفبّهةأال -6
 ] صؤأؿ أخر ألمصاؽرة[زمّهٌا غصّس  -3   ألشمٍ ألروشُ  -4
 

هي :  (2
ٔ
خاللُ هو صلٍؾ من ظا

ٔ
ن أإلصالم أنجبر من ألشلٍؾ أال

ٔ
 ِهوُ لاهٍن أإلرثكاء ألهكلُ وألروشُ أ

لباؿ نلَ ألصّاة بمصبة وأهِؤدي  -6
ٔ
  ِصافق نلَ ألهكو-5 طرأح ألَ أال

 ]صؤأؿ أخر ألمصاؽرة[ زمّهٌا غصّس -3    ِومُ ألهكو  -4

 

 ألمصاؽرة ألدالدة :
 

 من خػائع أالخالؽ أالصالمّة أهٌا خابجي , وذلم الرثباـٌا :  (6
ة -6  بالهكو  -5     بالففرة ألبطِر
  -3    بالمهرفة  -5

ٔ
 زمّهٌا خفا
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 لائو : ] ٕأن هللا ِكّم ألدولة ألهادلة وٕأن هاهت هافرة , وال ِكّم ألدولة أللالمة وٕأن هاهت مشلمة [ ًٍ : (5
زنمر بن نبد  -5    أبن ألكّم  -6  ألهِز
شمد بن شوبو  -3     أبن ثّمّة -4

ٔ
 أ

 
 

خر ( : (4
ٓ
شدًما رفم أال

ٔ
 ِكٍؿ ألرصٍؿ ملسو هيلع هللا ىلص : ) ألصّاء .... لرهاء زمّهًا , فٕاذأ رفم أ

 وألصنمة -5    وألرزٍلة  -6
 وألطرانة  -3     وأإلِمان -4
 

ثُ بّن رذِلجّن ًما :شح أإلصالم نلَ ألصنمة وأ (3
ٔ
ا فؾّلة وًُ ثا  نجبًر

 ألطرى وألخمٍد -5     ألخب و ألبلي -6
 أإلصرأؼ وألجكجّر  -3    ألجٌٍر وألربن  -4
 

من زارى .... [  (2
ٔ
 ِكٍؿ ألوبُ ملسو هيلع هللا ىلص : ] وهللا ال ِؤمن وهللا ال ِؤمن ... لالٍأ : من ِا رصٍؿ هللا ؟ لاؿ : من ال ِا

 صبابي  -5    ظجائمي  -6
 ظرورى  -3      بٍأئكي -4
 

خر ...: ِكٍؿ (1
ٓ
 رصٍؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : ) من هان ِؤمن باهلل وألٍّم أال

ْنِرْم ألواس -6 ُّ   فال ِؤِذ زارى -5    َفلْ
 زمّهٌا غصّس  -3    فلّهجزؿ ألواس  -4
 

 ِرفؼ أإلصالم ألشلٍؾ ألذي ِؾاد ألصّاة وِرهو أإلهشان مجطائًما ومن خم شارب : (7
دوِة ألمؾرة بالبدن  -6

ٔ
 ثهاـُ ألمشنرأت  -5   أال

 زمّهٌا غصّس -3    ثهاـُ ألمخدرأت  -4
 

ن : (8
ٔ
هي أ

ٔ
هي صلٍؾ من ظا

ٔ
 هٌوَ أإلصالم نن ألخػاء ال

 ِدّر أإلهشان  -5   ِدفم أإلهشان هصٍ ألللم  -6
ٍع أإلهشان -4  زمّهٌا غصّس -3   ِػادم بكاء ألو
  

خالؽ أإلصالمّة : (9
ٔ
 ألشبب فُ خبات أال

نرأؼ وألجكالّد  -5    مرثبفة بالففرة  -6
ٔ
 مرثبفة باال

 ] صؤأؿ أخر ألمصاؽرة[زمّهٌا غصّس  -3     لدِمة  -4
 

خرى : (61
ٔ
ثُ وصؿ بّن رذِلجّن من زٌة ومن زٌة أ

ٔ
م ِا  ألصّاء خلق هِر

 ألٍلاشة وألمٌاهة  -5    ألٍلاشة وغفالة ألٍزي -6
 ]صؤأؿ أخر ألمصاؽرة[زمّهٌا غصّس  -4    ألخٍر وألمٌاهة  -5
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 :ألمصاؽرة ألرأبهة 

خّر : (6
ٔ
 ِدؿ لٍؿ ألوبُ ملسو هيلع هللا ىلص : ) من ِشجهفف ِهفي هللا  ( نلَ مدى ثا

ب  ألهملُ  -6   ألبّئة ألػالصة -5    ألجدِر
 ّس زمّهٌا غص -3    ألكدوة ألصشوة  -4
 

ن من  (5
ٔ
خالؽ ما :لٍؿ  ألوبُ ملسو هيلع هللا ىلص : ) ألهلم بالجهلم , وألصلم بالجصلم ( ِدؿ نلَ أ

ٔ
 أال

ب  -6 ثَ بالجدِر
ٔ
 شب ِنػج -5    ِجا

 هالًم -3    هالًما غصّس  -5
ٔ
 ا خفا

 
 بالكرأن (  ًٍ : لّزع بالشلفان ماال ِزع لائو : ) ٕأن هللا  (4

 نمر بن ألخفاب رؽُ هللا نوي  -5  لهٍن رؽُ هللا نوي ندمان بن م -6
شمد بن شوبو  -3   ندمان بن نفان رؽُ هللا نوي -4

ٔ
 أ

 
 ألخلّفة ندمان : ) ٕأن هللا لّزع بالشلفان ماال ِزع :ِكٍؿ  (3

غصاب  -6
ٔ
  بالكرأن -5    باال

خر ألمصاؽرة  ]  بالوػّصة -3    بالٍألدِن  -4
ٔ
 [صؤأؿ أ

 
خالؽ : (2

ٔ
ن من أال

ٔ
 ِدؿ لٍؿ ألوبُ ملسو هيلع هللا ىلص : ) من ِشجهفف ِهفي هللا  , ومن ِشجغوُ ِغوي هللا  ( ِدؿ نلَ أ

ثُ  ما -6
ٔ
ب ألهملُِا  ٍ ففري ما ً -5    بالجدِر

ثُ بالكدوة  -4
ٔ
ثُ بالبّ -3   ةألػالصما ِا

ٔ
 [صؤأؿ أخر ألمصاؽرة  ]ئة ألػالصة ما ِا

 

 ألمصاؽرة ألخامشة :

 ِكٍؿ ألرصٍؿ ملسو هيلع هللا ىلص : ) من صرثي ششوجي وصاءثي صّئجي فذلنم .... ( (6
  ألمؤمن -5    ألهالو   -6
 ألمصشن -3    ألهالم    -4
 

 من ظروط ألمشؤولّة ألخلكّة فُ أإلصالم :  (5
 ألهكو  -5   هٍن ألهمو مما ِفاؽ  -6
  زمّهٌا غصّس -3    أالخجّار  -4
 

 من ألهٍأمو ألدأخلّة ألجُ ثهّن نلَ ثصكّق أاللجزأم ألُخلكُ : (4
 ألؾمّر  -5     ألهكو  -6
  زمّهٌا غصّس -3     ألففرة  -4
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 : ألمشؤولّةلٍؿ ألوبُ ملسو هيلع هللا ىلص : ) هلنم رأٍع وهلم مشؤوؿ نن رنّجي ( ِدؿ نلَ  (3
 أالزجمانّة ألجنافلّة  -5    ألفردِة  -6
ة -4  زمّهٌا غصّس  -3     ألجكػِّر
 

ولَ : (2
ٔ
ن ألمشؤولّة ألخلكّة فُ أإلصالم  ظخػّة فردِة بالدرزة أال

ٔ
هّة ألجُ ثفّد أ

ٓ
 من ألوػٍص ألكرأ

ّوة ()  -6 خرى ( -5  هو هفس ٍ بما هشبت ًر
ٔ
 ) وال ثزر وأزرة وزَر أ

  -3     هالًما غصّس -4
ٔ
 هالًما خفا

 
م خلكُ ( ًٍ : (1 هي  : ) ثنلّف بجطِر

ٔ
 ما ِهرؼ با

 ألرزأء ألُخلكُ  -5   ألمشؤولّة ألخلكّة  -6
 ألففرة  -3     أإللزأم ألُخلكُ -4
 

 ة ظرنًا ثشمَ :نكٍبة مكدرة ومهّوألمهػّة ألجُ ثشجٍزب ٕألامة  (7
 شدأً  -5     هػفارة  -6
زأً  -4 دِباً  -3     ثهِز

ٔ
 ثا

 
ٍع نن : (8 ن ألكلم مرف

ٔ
خبر ألرصٍؿ ملسو هيلع هللا ىلص أ

ٔ
 أ

 ألراًو شجَ ِجهلم  -5    ألهبد شجَ ِصرر  -6
صّر شجَ ِفم  -4

ٔ
  ألوائم شجَ ِشجّكق -3    أال

 
م بالمهروؼ وهٌٌّم نن ألمونر من مٌام :  (9 مًر

ٔ
فهاؿ ألواس وثػرفاثٌم , وأ

ٔ
 مرألبة أ

مر  -6
ٔ
 ألهلمػػاء  -5    والة أال

مة زمّهاً  -4
ٔ
  زمّهٌا غصّس -3    أال

و أزجواب ُخلق مذمٍم ثنلّف غادر من ألطرع با (61
ٔ
 :مجداؿ ُخلق مصمٍد أ

 ألرزأء  -5      أإللزأم -6
خر ألمصاؽرة  ] ّهٌا غصّسزم -3    ألمشؤولّة  -4

ٔ
 [صؤأؿ أ

 
ولَ صوّن شّاثي من  خالؿ : (66

ٔ
 ِجنٍن ألؾمّر فُ ألفرد فُ أ

 نلٌّا  -5   ألجربّة ألجُ ِجلكاًا  -6
ٔ
 ألدكافة ألجُ ِوطا

 [صؤأؿ أخر ألمصاؽرة  ]  زمّهٌا غصّس -3   ألبّئة ألمصّفة بي  -4
 

  ألمصاؽرة ألشادصة :

ز ألمرزو من :هان ألوبُ ملسو هيلع هللا ىلص ٕأذأ  (6 ِز
ٔ
ز ها ِز

ٔ
 غلَ صمم لرٍفي أ

 ألبناء -5     ألذهر  -6
 ألخٍؼ -3     ألفرح  -4
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هٍن نبدًأ : هان ألوبُ ملسو هيلع هللا ىلص ِجهبد ربي (5
ٔ
فال أ

ٔ
زاب : أ

ٔ
 شجَ ثجففر لدماى , فٕاذأ ُصئو لم َ ًذأ ولد ُغفَر لم , أ

 ـائهاً  -5      ظنٍرأً  -6
 بارأً  -3     غبٍرًأ   -4
 

ـرت ...... :  (4
ٔ
 ِكٍؿ ألوبُ ملسو هيلع هللا ىلص : ) ال ثفروهُ هما أ

م -6  ألٌٍّد أبن نمرأن -5    ألوػارى أبن مِر
  -3    ألفرس هشرى  -4

ٔ
 زمّهٌا خفا

 
ن ِنٍن : نن نائطة لالت : ما (3

ٔ
 ؽرب رصٍؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ظّاًئ لؿ بّدى , ٕأال أ

  هللا صبّو ألرٌاد فُ  -5    مم خادمي  -6
 مم ألنافر  -3    مم زوزاثي  -4
 

 فُ أصجرابة ألوبُ ملسو هيلع هللا ىلص ألدنٍة ٕألَ خبز ألطهّر وأإلًالة ألشوخة دلّو نلَ : (2
 رشمجي  -5     شّائي  -6
  -4     ثٍأؽهي -4

ٔ
خر ألمصاؽرةوؿ من ألنػجاب  صؤأ]زمّهٌا خفا

ٔ
 [صؤأؿ أ

 
ـرت ...... :  (1

ٔ
 ِكٍؿ ملسو هيلع هللا ىلص : ) ال ثفروهُ هما أ

م -6  ألٌٍّد أبن نمرأن -5    ألوػارى أبن مِر
خر ألمصاؽرة ] ألروم ًرلو  -3    ألفرس هشرى  -4

ٔ
 [صؤأؿ أ

 

  : ألمصاؽرة ألشابهة

 فّي روح :  ظّائلهن رصٍؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص من أثخذ  (6
 ـهاما ً  -5     غرؽًا  -6
 مرهباً  -3     ولٍدًأ  -4
 

ًلي , فٕاذأ شؾرت : (5
ٔ
 ثكٍؿ نائطة رؽُ هللا نوٌا : هان ألوبُ ملسو هيلع هللا ىلص فُ بّجي فُ مٌوة أ

 ألزهاة خرج ٕألٌّا -5    ألغوائم خرج ٕألٌّا  -6
 وخرج ٕألٌّا  -4

ٔ
 زمّهٌا غصّس -3   ألػالة  ثٍؽا

 
هي : (4

ٔ
 ِهرؼ ألهدؿ با

ة فُ خّر أو ظر ألمشاوأة فُ -6
ٔ
هػدر موي -5   ألمنافا

ٔ
 مكابلة ألخّر با

لو موي مكابلة ألط -3    أإلششان  -4
ٔ
خر ألمصاؽرة ] ر با

ٔ
 [صؤأؿ أ

 
دألزوزة  (3 ًدت نبدًا ِز

ٔ
 بن شارخة للرصٍؿ ملسو هيلع هللا ىلص ًُ : ألجُ أ

  خدِرة رؽُ هللا نوٌا -5   شفػة رؽُ هللا نوٌا  -6
وب رؽُ هللا نوٌا  -3   نائطة رؽُ هللا نوٌا  -4  [صؤأؿ أخر ألمصاؽرة ]  ِز
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 : ألمصاؽرة ألداموة 

صنم ( ًٍ : (6
ٔ
 ألوبُ ألذي لاؿ هللا فّي : ) ونلمواى غوهة لبٍس لنم لجصػونم من با

 مٍصَ نلّي ألشالم -5   نّشَ نلّي ألشالم  -6
  -3    دمحم نلّي ألشالم -4

ٔ
 زمّهٌا خفا

 
 مَ :مّدأهّة هالٌودصة وألمصاصبة ِشِصجاج ٕألَ مهارؼ نكلّة وخبرة  ما (5

 يألػوه -5     ألصرفة  -6
 ألمٌوة  -3    ألٍكّفة  -4
 

بٍ بنر ألػدِق رؽُ هللا نوي ِهمو فُ : (4
ٔ
 هان ألخلّفة ألرأظد أ

 رأنة ألز  -5    ألصدأدة  -6
  -3    ألصرامة  -4

ٔ
  زمّهٌا خفا

 
مر ألمشلمّن ( ًٍ :لائو نبارة : ) لكد نلم  (3

ٔ
ن شرفجُ لم ثنن ثهرز نن موئهة أًلُ , وُظغلت با

ٔ
 لٍمُ أ

بٍ بنر ألػدِق رؽُ هللا نوي -6
ٔ
 نمر بن ألخفاب رؽُ هللا نوي -5   أ

بُ ـالب  رؽُ هللا نوي -3  ندمان بن نفان رؽُ هللا نوي  -4
ٔ
 نلُ بن أ

 
هادِمّة ألمجخػػة  (2

ٔ
 وألخبرة ألجفبّكّة لٌا فُ ألمّدأن :ما ِهرؼ بػ نمو رأٍؽ ِرمم بّن ألمهرفة أال

 ألػفة -5     ألمٌوة  -6
خر ألمصاؽرة  ]ألٍكّفة  -3     ألصرفة -4

ٔ
 [صؤأؿ أ

 
خالؽ ألمٌوة فجٌجم : (1

ٔ
ما أ

ٔ
هلمة ألمٌوة بما ِرب فهلي فصشب و أ

ٔ
 ثٌجم أ

  بما ِوبغُ فهلي -5    بما ال ِرٍز فهلي  -6
خر ألمصاؽرة ] لي ِنرى فه -3    ِرٍز فهلي  -4

ٔ
 [صؤأؿ أ

 
 ألمصاؽرة ألجاصهة : 

 
 ألجرفم نن ألوكائع و ألهٍّب وأالثػاؼ بالشمهة ألفّبة ِودرج فُ خلق   (6

ماهة ألمٌوّة  -5   ألجهاون ألمٌوُ  -6
ٔ
 أال

  -3   أالصجكامة ألمٌوّة  -4
ٔ
  زمّهٌا خفا

 
دأء وثصكّق ألهدألة وًُ من خػاؿ :  (5

ٔ
 ِصرم ثٍلّة ألراًو ألكؾاء للصفاظ نلَ زٍدة أال

ماهة ألمٌوّة  -5   أالصجكامة ألمٌوّة  -6
ٔ
 أال

 ألجهاون ألمٌوُ -3    ألفٌارة ألمٌوّة -4
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ن ال ِؾم أل (4
ٔ
ي ألأ

ٔ
دِة وأزبي ِودرج مرء هفشي ثصت أ

ٔ
خّر نلَ لدرثي فُ ثا

ٔ
 فُ خلق : جزأمات مالّة ِمنن لٌا ألجا

 أالصجكامة ألمٌوّة -5    ألفٌارة ألمٌوّة -6
ماهة ألمٌوّة  -4

ٔ
خر ألمصاؽرة  ]ون ألمٌوّة ألجها -3   أال

ٔ
 [صؤأؿ أ

 
 ثٍلّة ألراًو موػب ألكؾاء ِكدح فُ ُخلق : (3

ماهة ألمٌوّة  -6
ٔ
  ألفٌارة ألمٌوّة -5   أال

خر ] أالصجكامة ألمٌوّة  -3   ألجهاون ألمٌوُ  -4
ٔ
 [ة ألمصاؽر صؤأؿ أ

 

 ألمصاؽرة ألهاظرة : 

ن ِجوافَ مم ُخلق :  (6  ألجالنب بالمناِّو وألمٍأِز
ماهة ألمٌوّة -6

ٔ
 ألمصبة ألمٌوّة  -5    أال

  -3   ألجهاون ألمٌوُ  -4
ٔ
 زمّهٌا خفا

 
 ِكٍؿ رصٍؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : ) غبن ألمشجرصو :  (5

 فاصد -5    غلٍؿ -6
  شرأم -3    غصّس -4
 

غو  (4
ٔ
صس نلّي ألموم من أدناء هػدرة ألرأغبّن ًٍ :أال

ٔ
 ألفكٌُ ألذي ِجا

 أالشجنار  -5    ألغرر  -6
ة  -4  ألورض -3    ألجػِر
 

و أالصجغالؿ من مجفلبات خلق :  (3
ٔ
ن فُ ألمٌوة ندم أإلصرأؼ أ

ٔ
غصاب ألطا

ٔ
 ألجزأم أ

 ألجهاون ألمٌوُ  -5   أالصجكامة ألمٌوّة  -6
ماهة ألمٌوّة -4

ٔ
 ألفٌارة ألمٌوّة  -3    أال

 
ة وِجوافَ مم : (2  ثرؾ شلب ألدأبة من ألزمن شجَ ِرجمم لدر هبّر موي فُ ؽرنٌا ِشمَ ألجػِر

 ألجهاون ألمٌوُ -5   أالصجكامة ألمٌوّة -6
ماهة ألمٌوّة -4

ٔ
 ألفٌارة ألمٌوّة  -3   أال

 
لٍأن ألخادنة ألجُ ُثخفُ شكّكة وؽم ألشلهة ِهجبر ث (1

ٔ
و أال

ٔ
غباغ أ

ٔ
 دلّس وغض , وِخالف :أصجخدأم أال

 ألجهاون ألمٌوُ  -5    أالماهة ألمٌوّة -6
 أالصجكامة ألمٌوّة  -3   أالصجكامة ألمٌوّة -5
 

زو مػالصي ألطخػّة ِجوافَ مم ُخلق : (7
ٔ
و موػبي من أ

ٔ
ن ِشجغو مٌوجي أ

ٔ
 أ

 ألجهاون ألمٌوُ  -5   أالصجكامة ألمٌوّة  -6
 ألمٌوّة  ألفٌارة -3    ألمٌوّة أالماهة -4
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صالؾ للجمدِدأت صفاًة وِخالف :  (8
ٔ
و أال

ٔ
ؽهاؼ ما ثصجازي ألشّارة من ألٍلٍد أ

ٔ
 أصجٌالؾ ألهامو أ

 ألجهاون ألمٌوُ  -5   ألفٌاة ألمٌوّة  -6
  أالماهة ألمٌوّة -3   أالصجكامة ألمٌوّة  -4
 

 دح فُ ُخلق : ألجدلّس بما ًٍِم صالمة ألمبّم هما فُ لػة مرور ألوبُ ملسو هيلع هللا ىلص ببػّرة ـهام ِك (9
 أالصجكامة ألمٌوّة  -5    أالماهة ألمٌوّة -6
خر ألمصاؽرة  ]اون ألمٌوُ ألجه -3   ألفٌارة ألمٌوّة  -4

ٓ
 [صؤأؿ أ

 
ٌا بو إلغرأء غّرى وٕأٌِامي بنػدرة ألرأغبّن فٌّا ِشمَ : (61 ن ِبدي ظخع رغبجي فُ ظرأء صلهة ال لّطجِر

ٔ
 أ

 ألورض -5    ألغض  -6
خر ألمصاؽرة  ]جنار أالش -3    ألمشجرصو  -4

ٓ
 [صؤأؿ أ

 

 ألمصاؽرة ألصادِة نطر : 

هة نلَ ألهدؿ فُ ألهفّة بّن :   (6  شدت ألطِر
والد -6

ٔ
 ألفكرأء -5     أال

 زمّهٌا غصّس  -3    أإلخٍة  -4
 

ؿ ِودرج فُ خلق : (5 وزي ألبر بال ٕأفرأط وال ثفِر
ٔ
 أالنجدأؿ فُ أإلهفاؽ ولٍ فُ أ

 ألجهاون ألمٌوُ -5    أالصجكامة ألمٌوّة -6
 ألمصبة ألمٌوّة -3   ألفٌارة ألمٌوّة -4
 

 ثفالّات ألجُ ِهكدًا ألصاهم ألمشلم مم غّرى من ألصنام ثودرج فُ خلق :اًدأت وأالألٍفاء بالمه (4
 ألجهاون ألمٌوُ  -5    أالصجكامة ألمٌوّة -6
 ألمصبة ألمٌوّة  -3   ألفٌارة ألمٌوّة  -4
 

خذ ألٍألُ وألٍغُ نلَ  (3
ٔ
ِدٌِم بالمهروؼ وِودرج فُ خلق :ِا

ٔ
 ألّجّم هفكجٌم من ألماؿ ألذي بّن أ

 ألجهاون ألمٌوُ  -5    أالصجكامة ألمٌوّة -6
 ألمصبة ألمٌوّة  -3   ألفٌاة ألمٌوّة  -4
 

نماؿ ِودرج فُ خلق :  (2
ٔ
دأء ألفانات وأال

ٔ
 لزوم ألجٍصؿ و أالنجدأؿ فُ أ

 ألفٌارة ألمٌوّة  -5    أالصجكامة ألمٌوّة -6
خر ألمصاؽرة  ]اون ألمٌوُ ألجه -3   أالماهة ألمٌوّة  -4

ٓ
 [صؤأؿ أ

 
 ثفالّات ألجُ ِهكدًا ألصاهم ألمشلم مم غّرى من ألصنام ثودرج فُ خلق :وأالألٍفاء بالمهاًدأت  (1

  أالصجكامة ألمٌوّة -5   أالماهة ألمٌوّة  -6
خر ألمصاؽرة ] رة ألمٌوّة ألفٌا -3   ألجهاون ألمٌوُ  -4

ٓ
 [صؤأؿ أ
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 ألمصاؽرة ألداهّة نطر :       

شدًما ِشمَ فُ ألطرع :  (6
ٔ
 ٕأبفاؿ ألهكد بهد لزومي برؽا ألفرفّن مرأناة للروؼ أ

 ألغرر  -5    أالشجنار  -6
 ألربا -3     أإللالة -4
 

خٍة  (5
ٔ
ا خمرة لجشّّد مهاهُ أال ف بانجباًر أالرثكاء ٕألَ مرأثب ألجواغس ٕألَ مرأثب ألجواغس وألجوافس ألطِر

 ِودرج فُ خلق :
  ألجهاون ألمٌوُ -5   أالصجكامة ألمٌوّة  -6
 ألمصبة ألمٌوّة  -3   ألفٌارة ألمٌوّة  -4
 

فة وًُ من خلق : (4  ِفّد لٍؿ ألرصٍؿ ملسو هيلع هللا ىلص : ) من لجو لجّاًل , فلي صلبي ( ألصح نلَ ألموافشة ألطِر
  ألجهاون ألمٌوُ -5   أالصجكامة ألمٌوّة  -6
 ألمصبة ألمٌوّة -3   رة ألمٌوّة ألفٌا -4
 

دلة هػدّرة من ألشوة ألمفٌرة , موٌا : (3
ٔ
 ِدؿ لخلق ألجهاون ألمٌوُ أ

فؾو من ألمؤمن ألذي ال .... ( -6
ٔ
ذأًم أ

ٔ
 ) ألمؤمن ألذي ِخالؿ ألواس وِػبر نلَ أ

 ) ألدِن ألوػّصة (  -5
خٍ ألمشلم ؛ ال ِللمي وال ِشلمي (  -4

ٔ
 ) ألمشلم أ

  زمّهٌا غصّس -3
 

فة لجوافٌّا مم خلق :  (2 خّي ( هٌُ نن ألموافشة غبر ألطِر
ٔ
شدهم نلَ خفبة أ

ٔ
 لٍلي ملسو هيلع هللا ىلص : ) ال ِخفب أ

 ألمصبة ألمٌوّة  -5   أالصجكامة ألمٌوّة  -6
  -3   ألفٌارة ألمٌوّة  -4

ٔ
  زمّهٌا خفا

 
ها وأإلل (1

ٔ
 جفات ٕألَ روح ألرمانة وألجهاون ِودرج فُ خلق : ٕأهنار ألذأت وألجرفم نن أال

 ألفٌارة ألمٌوّة  -5    ألجهاون ألمٌوُ -6
ماهة ألمٌوّة  -4

ٔ
خر ألمصاؽرة  ]أالصجكامة ألمٌوّة  -3   أال

ٔ
 [صؤأؿ أ

 
 لاؿ ملسو هيلع هللا ىلص : ) ٕأن ألمؤمن للمؤمن هالبوّان , ِطد بهؾي بهؾا ً ( ِفّد فُ ألصح نلَ خلق : (7

  ألجهاون ألمٌوُ -5   اهة ألمٌوّةأالم -6
خر ألمصاؽرة  ] ألفٌارة ألمٌوّة  -3   أالصجكامة ألمٌوّة  -4

ٓ
 [صؤأؿ أ

 

 ألمصاؽرة ألدالدة نػطر : 

لّلٍأ ذوي ألٌّائت : (6
ٔ
 ِكٍؿ ألرصٍؿ ملسو هيلع هللا ىلص : ) أ

 زرأئمٌم  -5    ندرأثٌم  -6
 مػائبٌم -3    مطاهلٌم  -4
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 لجصكّق ألجٍأدد وألجرأشم وألجهاـف من خػاؿ :ألمّو ثراى ألمٌوة  (5
 ألجهاون ألمٌوُ  -5    ألمصبة ألمٌوّة -6
 ألفٌارة ألمٌوّة -3   أالصجكامة ألمٌوّة  -4
 

دأب أللّالة وأصجئذأن ألرئّس فُ ناللات ألمٌوة من خػاؿ خلق : (4
ٓ
 مرأناة أ

  ألمصبة ألمٌوّة -5   ألجهاون ألمٌوُ  -6
 ألفٌارة ألمٌوّة -3   أالصجكامة ألمٌوّة  -4
  

 أإلششان ألَ زمالء ألمٌوة وألموجفهّن موٌا من خػاؿ : (3
 ألجهاون ألمٌوُ  -5   ألفٌارة ألمٌوّة  -6
 أالصجكامة ألمٌوّة -3    ألمصبة ألمٌوّة -4
 

هبر ظرط ٌ لجصكق : (2
ٔ
ا لجصكق هفهًا أ ًم لي , وثفنّرى موػبًا نلَ ثفًٍِر

ٔ
ن ثنٍن مٌوجي ًُ ألطغو أال

ٔ
 أ

 ألجهاون ألمٌوُ -5   ٌارة ألمٌوّة ألف -6
 أالصجكامة ألمٌوّة -3    ألمصبة ألمٌوّة -4
 

خذ نلَ ِد ألمشُء شفاكًا نلَ صمهجٌا  , وصهًّا لجصكّق هراشٌا من خػاؿ : (1
ٔ
 أالهجػار للمٌوة باال

 ألجهاون ألمٌوُ -5    ألمصبة ألمٌوّة -6
 ألمصبة ألمٌوّة -3   أالصجكامة ألمٌوّة  -4
  

 ألشالم بّن زمالء ألمٌوة من خػاؿ :ٕأفطاء  (7
 أالصجكامة ألمٌوّة -5   ألفٌارة ألمٌوّة  -6
  -3   ألجهاون ألمٌوُ  -4

ٔ
  زمّهٌا خفا

 
خاؾ : (8

ٔ
ن ثلكَ أ

ٔ
 ِكٍؿ ألرصٍؿ ملسو هيلع هللا ىلص : ) هو مهروؼ غدلة ... ومن ألمهروؼ أ

 وألجنبّر بالجٌلّو -5   بػدر رشب  -6
 بمصبة  -3     بٍزي ـلق -4
 

 أالنجواء بالولافة ألطخػّة وأخجّار ألزي ألمواصب لفبّهة ألمٌوة من خػاؿ :  (9
 ألجهاون ألمٌوُ  -5   ألمصبة ألمٌوّة -6
 ألفٌارة ألمٌوّة  -3   أالصجكامة ألمٌوّة  -5
 

ـرأؼ وِجوافَ مم خلق :   (61
ٔ
 ندم أالصجئذأن من ألرئّس وثراًلي ِؤدي ٕألَ ألجوافر وألجباغؼ بّن أال

 ألجهاون ألمٌوُ  -5   أالصجكامة ألمٌوّة  -6
 ألفٌارة ألمٌوّة  -3    ألمصبة ألمٌوّة -4
 

 ثكدِم مػلصة ألمٌوة نلَ مػالصة ألطخػّة وثشخّر زٌدى لجفٍِر مٌوجي ِودرج فُ خلق :  (66
 ألفٌارة ألمٌوّة  -5    ألمصبة ألمٌوّة -6
ماهة ألمٌوّة  -4

ٔ
خر ألمصاؽرة  ] ألجهاون ألمٌوُ -3   أال

ٓ
 [صؤأؿ أ
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دأب أللّالة , وِصكق وِومُ  :  (65
ٓ
 أالصجئذأن من ألرئّس مفلٍب ومن أ

 ألمصبة ألمٌوّة -5   أالماهة ألمٌوّة  -6
خر أل]  ألفٌارة ألمٌوّة -3   ألجهاون ألمٌوُ  -4

ٓ
 [مصاؽرة صؤأؿ أ

 

 ألمصاؽرة ألرأبهػة نطر : 

صئلة من ألنػجاب وال من ألمصجٍى ,,  
ٔ
 ال ٍِزد نلٌّا أ

 متت حبمد اهلل     
 

  مالشلات :

 

   [ خر ألمصاؽرة
ٔ
صئلة أ

ٔ
 ., وثم ٕأدرأزٌا ًوا .و مصاؽرة : ًُ أصئلة ِفرشٌا ألدهػجٍر هٌاِة ه [ أ

  ألملف بدون شو ًذأ ... 

لي وغصبي
ٓ
 وغلَ هللا نلَ صّدها دمحم ونلَ أ

خجنم :        
ٔ
 ..  شال ألٍردأ

 


