
   انكالوb                                                              ػزة                    يهحك أصئهخ األخالق اإلصالييخ وآداة انًهُخ

 5 يٍ (1 )صفحخ 

 

 

 :طٛسح اإلٔغبْ  (ثضُ اٌخبء ٚاٌالَ  )٠ّثً اٌُخٍُك    (1)
 .اٌجبطٕخ (أ )

 .                 انظبهشح (ة )

 .                                  كالهًب صحيح (ج )

 .كالهًب خطأ (د )

 

 :األفؼبي اٌُخٍم١خ اٌتٟ تظذس ِٓ اإلٔغبْ    (2)
 .يٍ غيش حبجخ إنى فكش وسويخ (أ )

 .يٍ غيش ركهف أو يجبهذح َفش (ة )

 .                      ثضهىنخ ويضش وثطشيقخ رهقبئيخ (ج )

 .ج١ّؼٙب طذ١خ (د )

 

: اٌمٛا١ٔٓ األعبع١خ ٌٍذ١بح اٌجشش٠خ فٟ ٔظش اإلعالَ ٟ٘ لبْٔٛ(   3)
 .  انًحبفظخ ػهى انحيبح (أ )

 .  ركبثش انُىع اإلَضبَي (ة )

 .                                     االسرقبء انؼقهي وانشوحي  (ج )

 .ج١ّؼٙب طذ١خ  (د )

 

 :اػتجش اإلعالَ وً عٍٛن ٠إدٞ ئٌٝ ئثمبء إٌٛع عٍٛوبً أخالل١بً سال١بً ِٚٓ ثُ    (4)
. ششع انزواج (أ )

 .                َهى ػٍ انزجزم (ة )

 .َهى ػٍ انشهجبَيخ (ج )

 .ج١ّؼٙب طذ١خ (د )

 

 :  اٌشجبػخ  خٍك وش٠ُ ، ٠ٚأتٟ ٚعطبً ث١ٓ سر٠ٍتٟ ، ّ٘ب   (5)
. اٌتٙٛس ٚاٌججٓ (أ )

  .انؼفخ وانخًىد (ة )

                                      .انزؼقم وانزهىس (ج )

 .جًيؼهب خطأ (د )

 
 :اٌذ١بء خٍك وش٠ُ ، ٠ٚأتٟ ٚعطبً ث١ٓ سر٠ٍتٟ ، ّ٘ب    (6)

 .انزهىس وانججٍ (أ )

  .طفبلخ اٌٛجٗ ٚاٌّٙبٔخ (ة )

                                      .انزؼقم وانزهىس (ج )

. جًيؼهب خطأ (د )

 
 :   ِٓ ٚعبئً اوتغبة األخالق اٌضغظ االجتّبػٟ ، ٠ٚمظذ ثٗ (7)

 .انًجزًغ ثكم طجقبره وأطيبفه وفئبره (أ )

 .                                        وصبئم اإلػالو يٍ جشائذ ويجالد وكزت وإراػبد وخطت ويقبالد وحىاساد (ة )

  .والّ٘ب طذ١خ (ج )

 .كالهًب خطأ (د )

 

 



   انكالوb                                                              ػزة                    يهحك أصئهخ األخالق اإلصالييخ وآداة انًهُخ

 5 يٍ (2 )صفحخ 

 

 :ئشبسح ئٌٝ دٚس  (.. ِٓ ٠غتؼفف ٠ؼفٗ هللا  ):     فٟ لٛي إٌجٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  (8)
 .انجيئخ انصبنحخ (أ )

                                    .انجهيش انصبنح  (ة )

 .اٌتذس٠ت ٚاٌّّبسعخ (ج )

 .انضغظ االجزًبػي (د )

 :ِٓ األِٛس اٌّتفشػخ ػٓ اٌششع ٚاٌّؼ١ٕخ ػٍٝ تذم١ك االٌتضاَ اٌخٍمٟ (9)
 .انؼقم  (أ )

 .انفطشح (ة )

 .                                         انضًيش انخهقي (ج )

 .ج١ّؼٙب طذ١خ (د )

 

 : ٠غّٝ تذًّ اٌشخض ِب ٠ظذس ػٕٗ ِٓ لٛي أٚ ػًّ (10)
 .ِغإ١ٌٚخ (أ )

 .                                                    جزاء (ة )

 .ركهيفبًا  (ج )

 .إنزايبًا  (د )

 

 : وبْ إٌجٟ ٠تؼجذ سثٗ دتٝ تتفطش لذِبٖ ، فارا عئً ٌُ ٘زا ٚلذ غفش ٌه أجبة أفال أوْٛ ػجذاً  (11)
 .صجىساًا  (أ )

 .                                       يميُبًا  (ة )

 .شىٛساً  (ج )

 .جًيؼهب صحيح (د )

 

 :وٕب ئرا ادّش اٌجأط ، ٌٚمٟ اٌمَٛ اٌمَٛ اتم١ٕب ثــ:  ٠مٛي ػٍٝ سضٟ هللا ػٕٗ  (12)
 .أثي ثكش سضي هللا ػُه (أ )

 .                                              ػًش اثٍ انخطبة سضي هللا ػُه (ة )

 .حًزح ثٍ ػجذ انًطهت سضي هللا ػُه (ج )

 .ج١ّؼٙب خطأ (د )

 

 :ال تطشٟٚٔ وّب أطشد  ): ٠مٛي إٌجٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  (13)
 .انيهىد يىصى ثٍ ػًشاٌ (أ )

 .انفشس كضشاهب (ة )

 .                                                انشوو ػظًبءهب (ج )

 .إٌظبسٜ اثٓ ِش٠ُ (د )

 

 :وبْ إٌجٟ ٠ذػٝ ئٌٝ خجض اٌشؼ١ش ٚاإل٘بٌخ اٌغٕخخ (14)
 .فيشفض (أ )

 .فيؼززس (ة )

 .                                                  ف١ج١ت (ج )

 .فيجزضى ويضكذ (د )

 

 

 



   انكالوb                                                              ػزة                    يهحك أصئهخ األخالق اإلصالييخ وآداة انًهُخ

 5 يٍ (3 )صفحخ 

 

 :اٌٛع١ٍخ اٌتٟ ٠شتضق ِٕٙب ثظفخ ِغتّشح ٚتذتبج ئٌٝ تذس٠ت لظ١ش وبٌضساػخ (15)
 .رضًى انًهُخ (أ )

 .                                     رضًى انكضت (ة )

 .تغّٝ اٌذشفخ (ج )

 .رضًى انؼًم (د )

 

 :٘ٛ  (ٚػٍّٕبٖ طٕؼخ ٌجٛط ٌىُ ٌتذظٕىُ ِٓ ثأعىُ  ): إٌجٟ اٌزٞ لبي هللا ف١ٗ  (16)
 .إثشاهيى ػهيه انضالو (أ )

 .إدسيش ػهيه انضالو (ة )

 .            داٚد ػ١ٍٗ اٌغالَ (ج )

 .أيىة ػهيه انضالو (د )

 

 :٠ذشَ ت١ٌٛخ اٌجبً٘ ِٕظت اٌمضبء دفبظبً ػٍٝ جٛدح األداء اٌتٟ ٟ٘ ِٓ (17)
 .خصبل انًحجخ انًهُيخ (أ )

 .        خظبي اٌطٙبسح ا١ٌّٕٙخ (ة )

 .خصبل األيبَخ انًهُيخ (ج )

 .خصبل انزؼبوٌ انًهُي (د )

 

 :شٙبدح دغٓ اٌغٍٛن اٌتٟ تطٍجٙب جٙبد اٌتؼبلذ ِٓ اٌّتؼبلذ٠ٓ تٕذسج فٟ ُخٍُك (18)
 .انطبػخ انًهُيخ (أ )

 .اٌطٙبسح ا١ٌّٕٙخ (ة )

 .                                             انًحجخ انًهُيخ (ج )

 .انزؼبوٌ انًهُي (د )

 

 :طبػخ اٌشؤعبء ششط ٌتذمك خٍك (19)
 .انزؼبوٌ انًهُي (أ )

 .                                            األيبَخ انًهُيخ (ة )

 .االعتمبِخ ا١ٌّٕٙخ (ج )

 .انًحجخ انًهُيخ (د )

 

ِشاجؼخ أً٘ االختظبص ٚاٌخجشح ، ألخز سأ٠ُٙ ، ٚاٌؼًّ ثّٛججٗ ٠غّٝ اٌشٛسٜ ٚ٘ٛ ِٓ خظبي  (20)

 :خٍك
 .          االعتمبِخ ا١ٌّٕٙخ (أ )

                 .انزؼبوٌ انًهُي (ة )

 .         انطهبسح انًهُيخ (ج )

 .انًحجخ انًهُيخ (د )

 

 :ِجذأ أخاللٟ ، ِٚٓ خظبي ُخٍُك (فٟ تٍمٟ اٌج١ٛع دتٝ تغتمش األٚضبع  )اٌظجش  (21)
 .االصزقبيخ انًهُيخ (أ )

 .انطهبسح انًهُيخ (ة )

 .                                                  انىظيفخ انًهُيخ (ج )

 .اٌتؼبْٚ إٌّٟٙ (د )

 

 



   انكالوb                                                              ػزة                    يهحك أصئهخ األخالق اإلصالييخ وآداة انًهُخ

 5 يٍ (4 )صفحخ 

 

 

 

 :ثزي إٌظخ ٌآلخش٠ٓ ِجذأ أخاللٟ وش٠ُ ، ٚ٘ٛ ِٓ أُ٘ خظبي ُخٍُك (22)
 .االصزقبيخ انًهُيخ (أ )

 .                                 انطهبسح انًهُيخ (ة )

 .األيبَخ انًهُيخ (ج )

 .اٌتؼبْٚ إٌّٟٙ (د )

 

 :اعتخذاَ األطجبؽ أٚ األٌٛاْ اٌخبدػخ اٌتٟ تخفٟ دم١مخ ٚضغ اٌغٍؼخ ، تذ١ٌظ ٚغش ، ٠ٚخبٌف  (23)
 .األِبٔخ ا١ٌّٕٙخ (أ )

 .                                            انزؼبوٌ انًهُي (ة )

 .االصزقبيخ انًهُيخ  (ج )

 .جًيؼهب خطأ (د )

 

 :ِٕغ االعتغالي ٚاإلعشاف فٟ اٌّؼبِالد ِٓ خظبي ُخٍُك  (24)
 .انًحجخ انًهُيخ (أ )

 .انطهبسح انًهُيخ (ة )

 .                  األِبٔخ ا١ٌّٕٙخ (ج )

 .انكًبل انًهُي (د )

 

 :ئفشبء اٌغالَ ث١ٓ صِالء إٌّٙخ ِٓ خظبي (25)
 .انطهبسح انًهُيخ (أ )

 .االصزقبيخ انًهُيخ (ة )

 .                                         انزؼبوٌ انًهُي (ج )

 .ج١ّؼٙب خطأ (د )

 

 :تؼذ طفخ اإل٠ثبس ِٓ أُ٘ خظبي ُخٍُك (26)
 .انؼجبدح (أ )

 .                                   انطهبسح انًهُيخ (ة )

 .اٌّذجخ ا١ٌّٕٙخ (ج )

 .انؼقيذح (د )

 

 :٠ؼٟ اٌّؼٍُ أْ اٌطبٌت ٠ٕفش ِٓ اٌّذسعخ اٌتٟ  (27)
 .رهزو انطالة ثبنذواو (أ )

 .                                             يكثش فيهب انًحزهذوٌ (ة )

 .٠غتخذَ ف١ٙب اٌؼمبة اٌجذٟٔ (ج )

 .جًيؼهب خطأ (د )

 

 :٠ؼضص اٌّؼٍُ ٌذٜ اٌطالة اإلدغبط ثب الٔتّبء  (28)
 .نذيُه (أ )

 .                        نىطُه (ة )

 .نًجزًؼه (ج )

 .ج١ّؼٙب طذ١خ (د )

 



   انكالوb                                                              ػزة                    يهحك أصئهخ األخالق اإلصالييخ وآداة انًهُخ

 5 يٍ (5 )صفحخ 

 

 

 

 

 

 

 

 ِغ أط١ت اٌت١ّٕبد ٚ اٌذػٛاد ثبٌتٛف١ك ٚإٌجــــــبح

 ال تٕغٟٛٔ ِٓ طبٌخ دػبئىُ
 


