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 التي تمثل البديل الصحيح:جابة اختاري اإل( 01لى )إ( 1الفقرات من ) -أ :السؤال األول          

1 
 :الوضوء في بالمكاره المراد

 ترتيب الغسل)د(  غلبة النوم( ج) الشعور باإلرهاق)ب(   شدة البرد)أ( 

2 
 ":داوود ال مزامير من مزمارا أوتيت "لقد م:وسل عليه هللا صلى الرسول له قال

 المغيرة بن شعبة)د(  سلمان الفارسي( )ج أبو هريرة)ب(   أبو موسى األشعري)أ( 

3 
 رتب هللا عز وجل األجر العظيم مقابل العمل القليل، وفي هذا داللة على:

   ملك هللا)د(  رحمة هللا ( )ج   علم هللا)ب(  قدرة هللا)أ( 

4 
 الصحابة: من وفاة قدماأل

 أبو موسى األشعري)د(   سلمان الفارسي( )ج المغيرة بن شعبة )ب(  أبو هريرة)أ( 

5 
 حقوق الصحابة علينا كثيرة، منها:

 همال ذكرهمإ)د(   انتقاص قدرهم( )ج الترضي عنهم )ب(  انتقاد أعمالهم)أ( 

6 
 :بمعنيين أحدهما الرباط يأتي

 كثرة الصالة)د(   حماية المسجد( )ج النوم في المسجد )ب(  حماية الثغور)أ( 

7 
 بالماء، يسمى: مخرجه عن السبيلين من الخارج إزالة

 )د( التيمم ( االغتسال)ج )ب( االستجمار )أ( االستنجاء

8 
 :و مصدق إلى الرسول دعوة إلى االستجابة في الناس انقسم

 )د( غاضب متبع( )ج مكذب)ب(  )أ( متمرد

9 
 :شكر هللا علي نعمة السمع والبصر يكون ب

 إضاعة الوقت  بالهاتف)د(  تتبع عورات الناس( )ج سماع األغاني وحفظها)ب(  حفظها عما حرم هللا)أ( 

11 
 :اآلداب المستحبة عند تقديم الطعام كثيرة منها

 لكالم أثناء األكلا)د(  اإلسراف في الطعام()ج الثناء علي من صنعه)ب(  عيب الطعام وتركه)أ( 

  ا

 

 

 

 

 

 المملكة العربية السعودية
 التعليموزارة 

اإلدارة العامة للتربية 
 حافظة جدةموالتعليم ب

  مدرسة البيان النموذجية

 األولالدراسي الفصل  -بنك األسئلة 

 هـ1441 الدراسي لعاما

 

 الحديث المادة

 المتوسطة المرحلة

 األول الصف

 معلمات الدين المعلمة                                أسئلة بنك مادة الحديث
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 :السؤال الثاني

 :بما يناسبها من كلمات الفراغات التالية املئي)أ(

ة   أ ِبيْن ع    -1 ْير  ِ  ُهر  ُسول  هللاه ل ى هللا عليه وسلم صلى، أ ّن ر  اِت؟ "، ق ال وا: ب  ج  ر  ْرف ُع ِبِه الده ي  ا، و  اي  ط  ُ ِبِه اْلخ  ْمُحو هللاه ا ي  ل ى م  : " أ ال أ ُدلُُّكْم ع   ق ال 

اُغ  : " إِْسب  ِ، ق ال  ُسول  هللاه ا ر  ُة  ..................ي  ْثر  ك  اِرِه، و  ك  ل ى اْلم  اْنِتظ  ............. .....ع  اِجِد، و  س  ْعد   ..................اُر إِل ى اْلم  ب 

لُِكُم  الِة، ف ذ   ." الرباطالصه

 وردت في الحديث بعض اآلداب الشرعية عند قضاء الحاجة منها: عدم ................ القبلة أو استدبارها.  -2

 األمر باالستنجاء دليل حرص اإلسالم على .................  -3

 بيلين عن مخرجه بـ ...............االستنجاء: هو إزالة أثر الخارج من الس  -4

 .يأتي الرباط بمعنين: أحدهما االستعداد لجهاد العدو وحماية الثغور، واآلخر مالزمة المسجد لـ ............... الصالة  -5

  رتب هللا األجر العظيم على العمل القليل وهذا دليل على ................ هللا بعباده.   -6

 لمكث في المسجد النتظار الصالة التي تليها، هي كـ ............. في سبيل هللا.المواظبة على الصالة وا  -7

 .بها واالستعانة بها على ................العتراف بنعم هللا والثناء عليه الشكر: هو ا  -8

 :ما هو مطلوب بين القوسين من النصوص التاليةاستنبطي  (ب)

 )أدب من آداب قضاء الحاجة(   وسلم إذا دخل الخالء قال: "اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" كان النبي صلى هللا عليه -1

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

)مهمة الرسل عليهم  حديث النذير العريان.. "فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق" -2

 الصالة والسالم(

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

 )فائدة من النص(   آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها"قوله صلى هللا عليه وسلم: " وأنا  -3

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

 :السؤال الثالث 

 سبل نجاة العبد في الدنيا واآلخرة وضحي)أ( 

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

 :  عللي)ب( 

 أكثر الصحابة رواية للحديث-رضي هللا عنه-يُعدُّ أبو هريرة .1

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

 

 "لقد أوتيت مزماًرا من مزامير آل داود"-رضي هللا عنه-ألبي موسى األشعريقول النبي صلى هللا عليه وسلم  .2

................................................................................................................................................................................. 
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 )ج( من هو الراوي:

 "صلى هللا عليه وسلم" لقد أٌوتيت مزماراً من مزامير آل داود قال عنه النبي -1    

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

 بحفر الخندق على النبي صلى هللا عليه وسلم ،وكان مجوسياً  أشار -2                    

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

 

 انتهت األسئلة        

 وفقكن هللا/ معلمات المادة

 3من  3
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 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة

 مدرسة البيان النموذجية

 بنك األسئلة الفصل الدراسي األول 

 الفترة الثالثة 

 هـ 1441للعام الدراسي 

 

 المادة
 حديث

 96-84من ص 

 المتوسطة  المرحلة

 األول  الصف
 معلمات الدين المعلمة

           
 التي تمثل البديل الصحيح:جابة اختاري اإل( 91لى )إ( 1الفقرات من )

1 
 :علىتدل كثرة استغفار النبي صلى هللا عليه وسلم 

 وجل علم هللا عز)د(  رد الحقوق للناس( ج) أفضل أنواع الذكر)ب(  هرحمة هللا بعباد)أ( 

2 
 شروط التوبة الصحيحة متعددة منها:

 الذنب ىالعودة إل)د(  التباهي بالذنب (ج) االستمرار على الذنب)ب(  على فعل الذنب الندم )أ(

3 
 ترك الذنب طاعة هلل تعالى والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه يطلق على: 

 الذكر)د(  المعصية (ج) التوبة)ب(  اإلحسان )أ(

4 
 :هللا عز وجل وتكون بمنزلةالتحلي باألخالق الحسنة عبادة تقّرب المسلم من 

 )د( السعي في حاجة الناس )جـ( القائم الصائم )ب( بر الوالدين )أ( الجهاد في سبيل هللا

5 
 :اسم جامع لكل ما يحبه هللا و يرضاه من األقوال واألفعال الظاهرة والباطنة، يراد به

 الذكر)د(  العبادة( ج) الشكر)ب(  االستغفار)أ( 

6 
 :الصالح في الدنيا أثر الجليس

 إظهار الفرح والسرور)د(  دخول الجنة( ج) كره الناس له)ب(  السمعة الطيبة)أ( 

7 
 :على أيها الناس توبوا إلى هللا " دليل   قال صلى هللا عليه وسلم "يا

 اإليمان باهلل)د(  الحرص على التوبة( ج) الصبر على الطاعة)ب(  اإلخالص في العمل)أ( 

8 
 هللا تعالى وتقديسه وتسبيحه وتهليله والثناء عليه، يراد به:تمجيد 

 الصدق)د(  الجهاد( ج) الصبر)ب(  الذكر)أ( 

9 
 اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك( من األدعية التي أوصى بها الرسول صلى هللا عليه وسلم:)

 عند ركوب الداّبة)د(  )ج( عند زيارة المريض )ب( دبر كل صالة )أ( في أول الليل

11 
  :الوقت الذي ال تقبل فيه التوبة

 في كل وقت)د(  وقت خروج الروح( ج) عند المرض )ب( في الحياة الدنيا)أ( 

11 
 :كان من دعائه صلى هللا عليه وسلم "ال تكلني إلى نفسي طرفة عين" دليل على

 عتماد على القوةاال)د(  ساإلحسان إلى الناج( ) ستعانة باهللاال )ب( مسألة الناس)أ( 

12 
 يسن للمسلم أن يقول )اللهم أنت السالم ومنك السالم(:

 بعد الوضوء)د(  عند اإلفطارج( ) بعد الصالة )ب( عند النوم)أ( 

13 
 :صالة الوقت المشروع ألذكار المساء بعد

 

 

 العشاء)د(  العصر( ج) الظهر)ب(  الفجر)أ( 
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14 
 في األخرة:لسة أصحاب السوء اآلثار المترتبة على مجا

 الحشر معهم)د(  الوقوع في المنكرات( ج) التأثر بأخالقهم)ب(  التكاسل عن الطاعات)أ( 

15 
 الذكر المشروع في أوقات محددة وأحوال خاصة يندرج تحت مسمى:

 )د( أهمية الذكر لذكر المقيد( اج) فضل الذكر)ب(  الذكر المطلق)أ( 

16 
 فيهق( هي:معنى كلمة )المت

 )د( كثير الكالم بال فائدة )جـ( صاحب العلم والفقه )ب( السعي في حاجة أخيه وتكبر  المتكلّم باستعالء )أ(

 

 في العمود الثاني: صفاتهول مع في العمود األ الراويزاوجي بين ( 4( إلى )1الفقرات من )        

 

 :ليعن كل مما ي يأجيب :المقاليالسؤال 

 عللي -أ

 .كثرة استغفار النبي صلى هللا عليه وسلم (1

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

 ( حاجة العبد للتوبة كحاجته للطعام والشراب.2

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

 حصول صاحب الخلق الحسن على منزلة قائم الليل وصائم النهار.( 3

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

 اهتمام اإلسالم بالخلق الحسن.( 4

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

 

 صفاته  الراوي

  األغر المزني رضي هللا عنه( 1)
أشار بحفر الخندق وشهد فتوح العراق، قال عنه علّي رضي هللا عنه ( )أ

 )ذاك رجل منّا أهل البيت(

 )ب( مولى الرسول صلى هللا عليه وسلم لزمه وحفظ عنه كثير من العلم  أبو ثعلبة الخشني رضي هللا عنه( 2)

  رضي هللا عنهثوبـان ( 3)
، كان شجاًعا، أرسله النبي صلى هللا عليه )ج( أعلم األمة بالحالل والحرام

 وسلم إلى اليمن داعيًا ومعلًما

 ال أبو بردة عنه )يعجبني تواضعه()د( ق  رضي هللا عنهمعاذ بن جبل ( 4)

 كان يصلي في جوف الليل فقبض وهو ساجد)هـ(   

 8من  2
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 ن من كل مما يأتي:عددي اثني -ب

 

 آثار جليس السوء. (1

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

 شروط التوبة الصحيحة. (2

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

 

 :ما يلي حددي -ج 

 .لوقت المشروع ألذكار الصباح والمساءا (1    

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

 العالقة بين التوبة والذكر.( 2

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

 

  .إلى هللا " أيها الناس توبوا "يا :التوبة في قوله صلى هللا عليه وسلمالمراد ببيني  -د

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

 

 ب المؤمن أخاه المؤمن.يستحب قوله إذا أحالذي ما  وضحي: -هـ

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

 

 على: أوردي مثاال -و

 ةئاألخالق السي                       األخالق الحسنة                  

  

 

 قارني بين كٍل مما يأتي: -ز

 أ( العبادة والذكر من حيث التعريف.    

 الذكر                        العبادة                         

  

 8من  3
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 ب( األسباب المادية والشرعية من حيث ذكر مثال.

 مثاله                        المطلوب                       

  األسباب المادية                    

  األسباب الشرعية                  

 

 

 ج( الذكر المطلق والذكر المقيد من حيث التعريف.

 الذكر المقيد                      الذكر المطلق                     

  

                                                 

 

 :حاديث التاليةاأل أكملي -ح

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : )مثل الجليس ...............والسوء ) أبي موسى األشعري رضي هللا عنه قال:عن  (1  

 .................................................................................................................... كحامل...............ونافخ الكير

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

.............................................................................................)............................................................ 

 

 ثالثاً، استغفر )كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا انصرف من......................، عن ثوبان رضي هللا عنه قال: (2

 .....(................................................................وقال :) اللهم أنت السالم......................................................

 

 

 

 وفقكن هللا/ معلمات المادة

   8من  8
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 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 لتعليم بمحافظة جدةل اإلدارة العامة

 مدرسة البيان النموذجية

  الفصل الدراسي األولبنك األسئلة 

 الفترة الثانية 

 هـ4114للعام الدراسي  

 

 حديث المادة

 المتوسطة  المرحلة

 األول  الصف

 معلمات الدين المعلمة

  السؤال األول

 : اختاري البديل الصحيح( 7لى )إ( 0الفقرات من ) -أ     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

0 
 اآلثار المترتبة على المحافظة على األذكار متعددة، منها:

 تكفير الحسنات )د( زيادة السيئات ()ج حماية هللا للعبد )ب( حصول الشر )أ(

2 
 صيغتان من األذكار المشروعة يمآلن ما بين السماء واألرض:

 ال إله إال هللا وهللا أكبر )د(  والحمد هللسبحان هللا ()ج سبحان هللا وأستغفر هللا )ب( الحمد هلل وهللا أكبر )أ(

1 
 ، ومنها قتال المعتدين إلعالء كلمة هللا، يراد به:بذل الجهد في طاعة هللا

 الذكر )د( الشكر ()ج الجهاد )ب( الصبر )أ(

0 
 ينقسم الذكر إلى مطلق ومقّيد، فمن أمثلة الذكر المطلق:

 أذكار بعد الصالة )د( أذكار الصباح والمساء ()ج وضوءأذكار بعد ال )ب( الحمد والتسبيح )أ(

5 
 يكون بـ: األجر على المصيبة

  عدم الرضا )د( رد القدر ()ج الجزع عليها )ب( الصبر عليها )أ(

6 
 حرصك على معرفة األعمال التي يحبها هللا ورسوله دليل على:

 قوتك وشجاعتك د() إحسانك للناس ()ج تكاسل همتك  )ب( توفيق هللا لك )أ(

7 
  :المقصود بالحمد في قوله صلي هللا عليه وسلم )الحمد هلل تمأل الميزان(

 وصفه بصفات الكمال)د(  تسميته باألسماء الحسنى)ج(  التوبة هلل)ب(  ثناء ومدح هلل تعالى)أ( 

 1من  0
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 :العمود الثاني ي( فصفاته) معالعمود األول  ي( فالراويزاوجي بين )( 0لى )إ( 0من )الفقرات  -ب 

 

 السؤال المقالي :الثاني السؤال

 :ينالتاليالحديثين  أكملي -4

 وسلم "ما من عبد يقول في صباح كل ............................... عن عثمان بن عفان رضي هللا عنه قال: قال الرسول صلى هللا عليه

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

 لصبر على المصيبة.أوردي حديثاً مما حفظتي على أجر ا -2

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

 عللي:  -3

 .تقديم الصالة على البر والجهاد 

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

  هور شطر اإليمانالط  كون. 

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

 .البصر والسمع نعمة على ربه المسلم يشكر كيف وضحي -1

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

 محمد إلى ما ينبغي فعله وقوله عند حلول المصيبة. رشديأ-5

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

 ."الحمد هلل تمأل الميزان" :المراد بالميزان في قوله صلى هللا عليه وسلم بيني-6

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

 

 

 صفاته  الراوي

  مالك األشعري رضي هللا عنهأبو ( 1)
وهو صاحب نعل رسول ، هاجر الهجرتين، أول من جهر بالقرآن الكريم)أ( 

 هللا عليه وسلم     ىهللا صل

  عثمان بن عفان رضي هللا عنه (2)
 واجعله عليه صلي اللهم: "فقال وسلم عليه هللا صلى الرسول له دعا( )ب
 والصالة الوضوء ةكيفي وعلمهم قومه جمع ،"الناس من كثير فوق

 قوياً  رجالً  كان ،اإلسالم ابن نفسه ىسم  ، الحق عن للبحث سافر)جـ(   رضي هللا عنهابنت أبي بكر ( عائشة 3)

 فقه الناس وتميزت بالعلم والذكاء وقوة الحفظأكانت من )د(   نهعبد هللا بن مسعود رضي هللا ع (4)

  
، أخبره النبي أن المالئكة ، لقب بذي النورينره الرسول بالجنةبش  )هـ( 

 تستحي منه

 1من  2
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اِبُروَن أَْجَرُهْم ِبَغْيِر ِحَساب  ) :تعالى هبين قول اربطي-7 َما ُيَوفَّى الصَّ  (11)الزمر  (إِنَّ

 وبين حديث عائشة رضي هللا عنها )ما من مسلم يشاك شوكة............الخ(

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

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

 : لكل مما يليمثلي -8

 الشكر باللسان الصبر عن معصية هللا عة هللاالصبر على طا

   

 

 الفراغات التالية بما يناسبها أكملي-8 

                                       يعرف بـ....................... تعظيم وتنزيه وتقديس هللا .1

                                          على البر والجهاد لكونها ركنا من أركان اإلسالم   ......................تقدمت  .2

                                                هو............................الحصول على أذن الوالدين وولي األمر الذهاب إليه دون يصح ما ال  .3

       

 

 

      

 

 

 

 بالتوفيق للجميع/ 

 معلمات الدين               

 1من  1
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 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة

 مدرسة البيان النموذجية

 بنك األسئلة الفصل الدراسي األول 

 الفترة الثالثة 

 هـ 9331 – 9341للعام الدراسي  

 

 المادة
 حديث

 96-04من ص 

 المتوسطة  المرحلة

 األول  الصف

 الدينمعلمات  المعلمة

           
 التي تمثل البديل الصحيح:جابة اختاري اإل( 09لى )إ( 0الفقرات من )

9 

 :علىتدل كثرة استغفار النبي صلى هللا عليه وسلم 

 وجل علم هللا عز)د(  رد الحقوق للناس( ج) أفضل أنواع الذكر)ب(  هرحمة هللا بعباد)أ( 

2 
 شروط التوبة الصحيحة متعددة منها:

 الذنب ىالعودة إل)د(  التباهي بالذنب (ج) االستمرار على الذنب)ب(  الندم على فعل الذنب أ()

4 
 ترك الذنب طاعة هلل تعالى والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه يطلق على: 

 الذكر)د(  المعصية (ج) التوبة)ب(  اإلحسان )أ(

3 
 :مسلم من هللا عز وجل وتكون بمنزلةالتحلي باألخالق الحسنة عبادة تقّرب ال

 )د( السعي في حاجة الناس )جـ( القائم الصائم )ب( بر الوالدين )أ( الجهاد في سبيل هللا

5 
 :اسم جامع لكل ما يحبه هللا و يرضاه من األقوال واألفعال الظاهرة والباطنة، يراد به

 الذكر)د(  العبادة( ج) الشكر)ب(  االستغفار)أ( 

6 
 :ر الجليس الصالح في الدنياأث

 إظهار الفرح والسرور)د(  دخول الجنة( ج) كره الناس له)ب(  السمعة الطيبة)أ( 

7 
 :على أيها الناس توبوا إلى هللا " دليل   قال صلى هللا عليه وسلم "يا

 اإليمان باهلل)د(  الحرص على التوبة( ج) الصبر على الطاعة)ب(  اإلخالص في العمل)أ( 

8 
 تمجيد هللا تعالى وتقديسه وتسبيحه وتهليله والثناء عليه، يراد به:

 الصدق)د(  الجهاد( ج) الصبر)ب(  الذكر)أ( 

1 
 اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك( من األدعية التي أوصى بها الرسول صلى هللا عليه وسلم:)

 )د( عند ركوب الداّبة ريض)ج( عند زيارة الم )ب( دبر كل صالة )أ( في أول الليل

91 
  :الوقت الذي ال تقبل فيه التوبة

 في كل وقت)د(  وقت خروج الروح( ج) عند المرض )ب( في الحياة الدنيا)أ( 

99 
 :كان من دعائه صلى هللا عليه وسلم "ال تكلني إلى نفسي طرفة عين" دليل على

 عتماد على القوةاال)د(  إلى الناساإلحسان ج( ) ستعانة باهللاال )ب( مسألة الناس)أ( 

92 
 يسن للمسلم أن يقول )اللهم أنت السالم ومنك السالم(:

 بعد الوضوء)د(  عند اإلفطارج( ) بعد الصالة )ب( عند النوم)أ( 

94 
 في األخرة:اآلثار المترتبة على مجالسة أصحاب السوء 

 الحشر معهم)د(  قوع في المنكراتالو( ج) التأثر بأخالقهم)ب(  التكاسل عن الطاعات)أ( 

 0من  0
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95 
 الذكر المشروع في أوقات محددة وأحوال خاصة يندرج تحت مسمى:

 )د( أهمية الذكر لذكر المقيد( اج) فضل الذكر)ب(  الذكر المطلق)أ( 

96 
 معنى كلمة )المتفيهق( هي:

 )د( كثير الكالم بال فائدة والفقه )جـ( صاحب العلم )ب( السعي في حاجة أخيه وتكبر  المتكلّم باستعالء )أ(

 

 في العمود الثاني: صفاتهول مع في العمود األ الراويزاوجي بين ( 3( إلى )9الفقرات من )        

 

 :ليعن كل مما ي يأجيب :المقاليالسؤال 

 عللي -أ

 .كثرة استغفار النبي صلى هللا عليه وسلم (1

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

 ( حاجة العبد للتوبة كحاجته للطعام والشراب.2

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

 حصول صاحب الخلق الحسن على منزلة قائم الليل وصائم النهار.( 3

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

 الخلق الحسن.اهتمام اإلسالم ب( 4

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

 

 

 

 صفاته  الراوي

  األغر المزني رضي هللا عنه( 1)
أشار بحفر الخندق وشهد فتوح العراق، قال عنه علّي رضي هللا عنه ( )أ

 )ذاك رجل منّا أهل البيت(

 كثير من العلم )ب( مولى الرسول صلى هللا عليه وسلم لزمه وحفظ عنه  أبو ثعلبة الخشني رضي هللا عنه( 2)

  رضي هللا عنهثوبـان ( 3)
، كان شجاًعا، أرسله النبي صلى هللا عليه )ج( أعلم األمة بالحالل والحرام

 وسلم إلى اليمن داعيًا ومعلًما

 )د( قال أبو بردة عنه )يعجبني تواضعه(  رضي هللا عنهمعاذ بن جبل ( 4)

 كان يصلي في جوف الليل فقبض وهو ساجد)هـ(   

 0من  2
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 عددي اثنين من كل مما يأتي:-ب

 

 آثار جليس السوء. (1

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

 شروط التوبة الصحيحة. (2

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

 

 :ما يلي حددي -ج 

 .لوقت المشروع ألذكار الصباح والمساءا (1    

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

 بة والذكر.العالقة بين التو( 2

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

 

  .إلى هللا " أيها الناس توبوا "يا :المراد بالتوبة في قوله صلى هللا عليه وسلمبيني  -د

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

 

 يستحب قوله إذا أحب المؤمن أخاه المؤمن.الذي ما  وضحي: -هـ

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

 

 على: أوردي مثاال -و

 ةئاألخالق السي                       األخالق الحسنة                  

  

 

 قارني بين كٍل مما يأتي: -ز

 أ( العبادة والذكر من حيث التعريف.    

 الذكر                        العبادة                         

  

 0من  1
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 ( الذكر المطلق والذكر المقيد من حيث التعريف.ب

 الذكر المقيد                      الذكر المطلق                     

  

                                                 

 

 حاديث التالية:األ أكملي -ح

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : )مثل الجليس ...............والسوء ) أبي موسى األشعري رضي هللا عنه قال:عن  (1  

 .................................................................................................................... كحامل...............ونافخ الكير

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

.................................................................................................)........................................................ 

 

 ثالثاً، استغفر )كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا انصرف من......................، عن ثوبان رضي هللا عنه قال: (2

 .....(............................................................وقال :) اللهم أنت السالم..........................................................

 

 

 

 وفقكن هللا/ معلمات المادة

   0من  0


