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 حفظ غيثا   8 -1( اآلياخ 1صىرج احلجراخ ) اندرس األول
 

 أكمل اآليات التالية :السؤال األول  / 
..........................................................................................يا أييا الذين آمنوا ال تقدموا   

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

...................................................................................................................... 
  (.ٛونعمة وهللا عميم حكيم ).. ........................................................................................

 
 أجب عما يمي  :/   ثانيالسؤال ال

 ما معنى : -ٔ
 ...........:.............ال تجيروا لو         ................: ال ترفعوا أصواتكم       ..............:  ال تقدموا
 ..............................:امتحن         .........................: يغضون         ..................: تحبط

 نبأ : ................................         ...........: ................فاسق         .............:...الحجرات
 ................الراشدون : ...........        عنتم : ............................  فتبينوا ..................      

 
 :  (إشارة )، أو  (  ) ضع إشارة/   ثالثالسؤال ال

 . مشركي مكةمن وراء الحجرات" ، نزلت في " إن الذين ينادونك قولو تعالى : )   ( -ٔ
 . غفر هللا لؤلعراب ألنيم ال يعرفون حكم األدب مع الرسول  )   ( -ٕ
 عمى حكم القرآن والسنة.   ونتائج األبحاث العممية الوضعية القوانين قديم ورسولو ت من صور االلتزام بأمر هللا)   (  -ٖ
 معنى قولو تعالى " لعنتم " أي أصبتم الحقيقة كاممة.)   (  -ٗ
 .اآلداب سورة الحجرات لسورة اآلخر االسم(    ) -٘
 . الجير بالكبلم عند الرسول ( يجوز    ) -ٙ
 

 :يحة / اختر اإلجابة الصح  رابعالسؤال ال
 ( آية.ٜٔ – ٛٔ -ٚٔ)  من السور المدنية وعدد آياتيا سورة الحجرات -ٔ 
 أىل مكة (. –األعراب  –) أىل المدينة ..." نزلت ىذه اآلية في جماعة من" إن الذين ينادونك ِمن َوَراِء اْلُحُجَراتِ  -ٕ
 .الحكم باألحكام الوضعية( –بتداع في الدين اال –) مراقبة هللا في جميع أفعالنا من صور االلتزام بأمر هللا ورسولو  -ٖ
 ع ما ــجمي –ق سنتو ـيـتطب – وت منخفضــمناداتو بص -رهي عمى غيــكم النبــتقديم ح)توقير الرسولمن مظاىر  -ٗ

 (. سبق     
 الوليد بن أبي  –د بن المغيرة  الولي –" نزلت في: ) الوليد بن عقبة   نبأفاسق ب" َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ِإن َجاَءُكْم  -٘

 ( .طبلل الوليد بن  –شحادة        
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كره إلييم الكفر والفسوق   –نزع اإليمان من قموبيم –من مظاىر فضل هللا عمى المؤمنين ) زين اإليمان في قموبيم  -ٙ
 والعصيان(.

 
 أجب عما يمي ::  الخامسالسؤال 

 سميت سورة الحجرات بيذا االسم ؟: عمل  -ٔ
 ..................................................................................................................... 
 سميت سورة الحجرات بسورة األخبلق ؟: عمل  -ٕ 
  ..................................................................................................................... 
 األعراب بأنيم ال يعقمون؟وصف القرآن : عمل  -ٖ
  ..................................................................................................................... 
 التثبت من األخبار قبل نشرىا ؟ لماذا يجب -ٗ
  ..................................................................................................................... 
 ؟ ما واجبنا نحو النبي  -٘
  ..................................................................................................................... 
 رسا من الدروس التي تعممتيا من اآليات ؟استخرج د -ٙ
  ..................................................................................................................... 
 

 حفظ غيثا  ( 31-9صىرج احلجراخ اآلياخ ) اندرس انثاَي 
 

 أكمل اآليات التالية :السؤال األول  / 
ن  ..........................................................................................طائفتان من المؤمنين  " وا 

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

 (ٖٔإن هللا عميم خبير) ............... ...............................................................................
 

 ثاني : أجب عما يمي :السؤال ال
 ما معنى :  -ٔ

                    .....................فاءت :               .....................بغت :           .......................طائفتان :
 : ....................... تنابزوا               : .................... تممزوا          .........................  يسخر:

 
 :اختر اإلجابة الصحيحة :  ثالثؤال الالس
ن َطاِئَفَتاِن مِ  -ٔ  راتبعبد هللا بن  –عبد هللا بن أبي بن سمول  -عبد هللا بن سبلمة سعيد في )نزلت َن اْلُمْؤِمِنيَن اْقَتَتُموا "" َواِ 

 (.مسمم
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 ( . حرام –مكروه  –االقتتال بين المسممين )  جائز  -ٕ
 اليوى (. -العدل واإلقساط   -قوم عمى ) اإلكراهاإلصبلح بين المتخاصمين ي -ٖ
 –التفاخر باألنساب واألحساب  –) التعارف بين الشعوب  حث عمى :اآلية ت"  َوَجَعْمَناُكْم ُشُعوبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا -ٗ

   التباىي باألموال واألوالد (.
 جميع ما سبق(. –التعصب لمون  –التعصب لمدولة  –مقبيمة محاربة ) التعصب ل اتحقوق اإلنسان المستفادة من اآلي من -٘
 

 :  (إشارة )، أو  (  ) ضع إشارة/  رابعالسؤال ال
 ترك  وشــأنيا.ـُـ ــن، ولــم تســتجب لحكم هللا تأصــرت إحــدى الجماعتيــن المتقاتمتي ذاإ (    )  -ٔ
 .راد المجتمع الواحدالتنابز األلقاب يفسد العبلقات األخوية بين أف)    (  -ٕ
 رف اسمو.ـرىو إذا لم نعـكـبو الذي يـقـم بمــادي المسمـنـوز أن نـجـي  ( )    -ٖ
 كثرة المال والجاه والسمطان. بين الناس عند هللامقياس التفاضل   ( )    -ٗ
   . الكبائر أكبر من اإلسبلم اعتبره األعداء لصالح التجسس ( )    -٘
   . بينيم خبلف وقع إن المؤمنين بين حاإلصبل ستحبي)   (  -ٙ
 التيام الشخص ومعاقبتو. يكفي ال الظن  (  )  -ٚ
 

 : اكتب المصطمح المناسب/ الخامس السؤال 
 )                      ( المناداة باأللقاب المعيبة والتي غالبا ما يستحيي منيا. -ٔ
 من شأنيم. النتقاصا( االستيزاء باآلخرين و                    )     -ٕ
 ( الخبر الكاذب الذي ال يحتمل الصدق .               )         -ٖ
 ( ذكرك أخاك بما يكره في غيابو .               )         -ٗ
  )                       ( الشتم والسب واإلىانة. -٘
 ( تتبع عورات المسممين .                )       -ٙ
 ( التيمة من غير دليل .                 )     - ٚ
 

 أجب عن األسئمة التالية : السادس: السؤال 
 عمل : يجب اإلسراع في اإلصبلح بين المتخاصمين ؟ -ٔ

............................................................................................................................... 
 وضح كيفية اإلصبلح بين المؤمنين إذا وقع نزاع بين طائفتين منيم ؟ -ٕ

...................................................................................................................... 
 الحكمة التي من أجميا حرم هللا السخرية واالستيزاء باآلخرين؟ما  -ٖ

...................................................................................................................... 
 خاطــب هللا المؤمنين  بصيغة السؤال االستنكاري ؟ . لماذا  أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيو ميتا فكرىتموه""  -ٗ

...................................................................................................................... 
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 بين رأيك في السموكيات التالية : السابع/ السؤال 
 !طالب يتفاخر عمى زميمو ألنو غني  -ٔ

...................................................................................................................... 
 !اتيم طالب زميمو بأنو سرق دفتره بدون دليل  -ٕ

...................................................................................................................... 
 !طالب ينادي زميمو بمقب يكرىو  -ٖ

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

 حفظ غيثا (9-1) صىرج اذلًزج اآلياخ  اندرس انثانث 
 

 أكمل اآليات التالية :السؤال األول  / 
 ........................................................................................................ ويل لكل ىمزة

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

 (ٜعمد ممددة) .....................................................................................................
 أجب عما يمي  :/   ثاني السؤال ال 
 ما معنى :  -ٔ
                                                    ......................:  الممز             .....................:  اليمز            ....................... : ويل

 ..................... : مؤصدة            ..................... : لينبذن            .....................:  أخمده
     ...............:  عمد ممددة

 

 سا تعممتو من سورة اليمزة ؟اذكر در  -ٕ
...................................................................................................................... 

 
 اختر اإلجابة الصحيحة :/   ثالث السؤال ال

 التجسس (. –اليمز والممز  –موضوع السورة النيي عن خمق مذموم ىو خمق :  ) الغيبة   -ٔ
  (. األشتر النخعي الشريقي – األخنس بن شريق –عقبة بن أبي معيط   –نزلت سورة اليمزة في : ) الوليد بن عقبة  -ٕ
 

 :  (إشارة )، أو  (  ) ضع إشارة /  رابعالالسؤال 
 ( يجوز لممسمم أن يذكر أخاه بسوء إذا كان حاضرا ألنو يستطيع أن يدافع عن نفسو.  )  -ٔ
 .األعمى)   ( معنى كممة " مؤصدة " في اآليات أي أنيا مفتحة من  -ٕ
 )   ( يؤدي اليمز والممز إلى انتشار األحقاد بين الناس. -ٖ
   كثرة المال يمنع اإلنسان من الموت. )   (  -ٗ
 )   ( اليمز يكون بالقول فقط . -٘
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   :أجب حسب المطموب  / خامسالسؤال ال 
 ما الفرق بين اليمز والممز ؟ -ٔ 
 ..........................................................................................................اليمز :  -أ
 ....................................................................................................الممز : ..... -ب
 ؟واليمزالممز من صور  ةاذكر صور  -ٕ

..................................................................................................................... 
 األضرار السمبية الناجمة عن الممز والتنابز باأللقاب؟ذكر بعض ا -ٖ
 .................................................................................................................... 
 ما ىي عقوبة اليماز والمماز ؟ -ٗ

..................................................................................................................... 
 ما ىي صفات الحطمة التي يعذب بيا اليماز المماز ؟ -٘

..................................................................................................................... 
 عمل : سميت الحطمة بيذا االسم ؟ -ٙ
  ..................................................................................................................... 
  

 32َعيى اجلُح ص  اندرس انراتع
 

 :/ اختر اإلجابة الصحيحة السؤال األول 
 عمر بن الخطاب( –أبو بكر  –أبو ىريرة  –) ابن عباس  ن جميع أبواب الجنةالصحابي الذي يدعى لمدخول م -ٔ
   (. باب الريان _  جميع ما سبق –باب الجياد  –من أبواب الجنة : ) باب الصبلة  -ٕ
 الصيام (. –الظمآن  –الريان ) يدخل أىل الصيام الجنة من باب  -ٖ
   برحمة هللا(. –و بكثرة عبادت –ال يخل أحد الجنة إال :) بعممو  -ٗ
 تسعين ( درجة. –سبعين  –عدد درجات الجنة ) ستين  -٘
 أبواب . ( ٜ – ٛ -ٚعدد أبواب الجنة )  -ٙ
 :  (إشارة )، أو  (  ) ضع إشارة /   ثاني السؤال ال 
ن انقطعت.  )  -ٔ  ( أحب األعمال إلى هللا األعمال الكثيرة وا 
 هللا ودخول الجنة .( العمل الصالح سبب لنيل رحمة  )   -ٕ
 ( من الفردوس تفجر أنيار الجنة الخمسة . )   -ٖ
 ات في الجنة . ــس الدرجــ(  المؤمنون ليم نف  )  -ٗ
 ء واألرض.ـا( بين كل درجتين كما بين السم  )  -٘
 .( أفضل نعيم الجنة ىو رؤية وجو هللا  )   -ٙ
 ة .ـنجـــ( الفردوس أعمى درجات ال )   -ٚ
   فوق الفردوس يكون العرش.(    ) -ٛ
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 أجب عن األسئمة التالية  : / ثالثالسؤال ال
 ؟صور نعيم  الجنة  اذكر بعض  -ٔ

 ..................................................................................................................... 
 ؟ عمل : جعل هللا الجنة ثوابا لممؤمنين -ٕ

 ..................................................................................................................... 
 عمل أعظم فوز يفوزه اإلنسان ىو دخول الجنة ؟ -ٖ

........................................................................................ ............................. 
 بعض األعمال التي تكون سببا لدخول الجنة ؟ اذكر -ٗ

 ..................................................................................................................... 
 ............................................................حسب ............كل لدخول الجنة  ون ينادى المؤمن -٘
 .......................  ............................................................أعمى منازل الجنة : ......... -ٙ
 .........................ىو : .............................................................. أفضل نعيم الجنة -ٚ
 

   32عقىتح أهم ادلعاصي ص :   اندرس اخلايش
 

 :السؤال األول : اكتب المصطمح 
 ( ارتــكاب مــا نيــى هللا  أو رسولو عنو من األقــوال  أو األعمــال الظاىــرة  أو الباطنــة.                 )  -ٔ 
  يا هللا تعالى لمردع عن ارتـكاب ما حرم وترك ما أمر.الزواجر التي وضع(                  )   -ٕ
 كل معصيــة توعــد هللا عمييــا بالمعن، أو بعذاب أو بعقاب .(                  )   -ٖ
   المعاصــي التــي ال تصــل عقوبتيــا عقوبــة الكبائــر.(                  )   -ٗ
 

 :العمود ) ب ( لتبين العقوبة المترتبة عمى المعاصي التالية صل بين العمود ) أ ( و  / ثانيالسؤال ال
 العمود ) ب (   العمود ) أ ( رقم
 .أعد هللا لو مقعدا من النار (   )    أكل مال اليتيم ٔ
 يأكمون في بطونيم نارا يوم القيامة (  )       قتل النفس التي حرم هللا ٕ
 من هللا ورسولو.حرب  (  )     . ورسولوالكذب عمى هللا ٖ
 لعنة هللا. (    )   الربا  ٗ
 ال يدخل الجنة (  )     شرب الخمر   ٘
 عميو هللا جينم  خالدا فييا وغضب (    )   من ال بأمن جارة بوائقو )اإلساءة إلى الجار(. ٙ
 

 ( ×)  إشارة أو(  √ضع إشارة )   لث/السؤال الثا
 ي وضعيا هللا تعالى لمردع عــن ارتكاب مــا حرم وترك ما َامر .)    ( العقوبة ىــي الزواجر التــ -ٔ
 )    ( انتشار المعاصي عمى اختبلف أنواعيا تحول بينك وبين تعّمم العمم . -ٕ
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 )    ( اإلصرار عمى المعصية يحول الذنوب الصغيرة إلى كبيرة . -ٖ
 )    ( أوامر هللا تعالى ونواىيو غير مرتبطة بمصالح العباد. -ٗ
 )    ( الصغائر والكبائر في منزلة واحدة عند هللا . -٘
 رميا هللا.ـالتي ح شيادة الزور من الصغائر )    ( -ٙ
 رة.ـيـبـالفرح بفعل المعصية يحوليا إلى ك )    ( -ٚ
 )    ( ال يعفو هللا عن أصحاب المعاصي أبدا. -ٛ
 

 :وبين عقوبتيا الية المعصية التي حذرت منيا اآليات التاذكر  : رابعالسؤال ال
ُ َعَمْيِو َوَلَعَنُو َوَأَعدَّ َلوُ "  -ٔ ًدا َفَجَزاُؤُه َجَينَُّم َخاِلًدا ِفيَيا َوَغِضَب َّللاَّ َتَعمِّ  ٖٜ َعَذاًبا َعِظيًما"النساءَمن َيْقُتْل ُمْؤِمًنا مُّ

 .......................................................................................................... المعصية :
 ............................................................................................................ عقوبتيا :

   ْٓٔم َناًرا ۖ َوَسَيْصَمْوَن َسِعيًرا" النساء" إنَّ الَِّذيَن َيْأُكُموَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمٰى ُظْمًما ِإنََّما َيْأُكُموَن ِفي ُبُطوِنيِ  -ٕ
 .......................................................................................................... المعصية :
 ............................................................................................................ عقوبتيا :

 :" ال يدخل الجنة من ال يأمن جاره بوائقو ". قال رسول هللا  -ٖ
 .......................................................................................................... المعصية :
 ............................................................................................................ عقوبتيا :

  
 :  أجب عن األسئمة التالية:  خامسالسؤال ال

 اذكر بعض المعاصي التي توعد هللا من يرتكبيا بالعقوبة ؟ -ٔ
..................................................................................................................... 

 كيف  تتحول الذنوب الصغيرة إلى ذنوب كبيرة ؟ -ٕ
..................................................................................................................... 

 ؟ الفرد والمجتمع آثار المعاصي والذنوب عمىاذكر بعض  -ٖ
..................................................................................................................... 
 صحاب المعاصي ؟هللا عن أ متى يعفو -ٗ

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

   23ص اذلدي وانضالل :   اندرس انضادس
 

 :السؤال األول : اكتب المصطمح 
 سموك الطريق الذي يوصل اإلنسان إلى طاعة هللا.(                            )  -ٔ
 العدول عن الطريق المستقيم، والبعد عن سبل الرشاد.(                            )  -ٕ
 يميا .ـيا وما يقـعاشــخموقات إلى مصالحيا ومـىداية الم(                            )  -ٖ
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رشادىم إلى ما يصمح دنياىم وآخرتيم. (                           )  -ٗ  نصح العباد وتذكيرىم وا 
   . ان باهللـدفعو إلى اإليمـان يـس كل إنسـأمر فطري موجود في نف(                            )  -٘
 ( توفيق هللا العباد باالستقامة والصبلح بما ينتفع بو في دنياه وآخرتو.                          )  -ٙ
 

 :×( إشارة )  أو(  √ضع إشارة ) :  ثاني السؤال ال 
 )    ( باليدى تتوفر السكينة والطمأنينة في المجتمع، وتنعدم الجريمة  أو ِتقل . -ٔ
 ألعمى  لآلباء واألجداد  يعتبر سببا من أسباب الضبلل.( التقميد ا   )  -ٕ
 ( من آثار اليدى والضبلل فعل الطاعات والبعد عن المعاصي.  )   -ٖ
 )    ( لئلنسان حرية في االختيار بين اليدى والضبلل . -ٗ
 ل ىو العدول عن الطريق المستقيم.)    (  الضبل  -٘
 )    ( ليس لمعقل دور في اليداية .  -ٙ
 

 :: أجب حسب المطموب ثالثالسؤال ال
 ما ىو الطريق الموصل إلى طاعة هللا؟ -ٔ

..................................................................................................................... 
 ما ىي مراتب اليدى ؟ -ٕ

..................................................................................................................... 
 ما ىي سبل اليداية ؟  -ٖ

..................................................................................................................... 
 ما ىي سبل الضبلل والغواية ؟ -ٗ

..................................................................................................................... 
 ؟ف يتوصل العقل إلى معرفة الخالقكي -٘

..................................................................................................................... 
 لماذا أرسل هللا الرسل ؟ -ٙ

..................................................................................................................... 
 ما ىي النتائج المترتبة عمى التقميد األعمى لآلباء  واألجداد ؟ -ٚ

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

  من النصوص التالية : استنتج أسباب الضبلل والغواية :  رابعالسؤال ال
 ."  ِعَباَدَك ِمْنُيُم اْلُمْخَمِصينَ َقاَل َربِّ ِبَما َأْغَوْيَتِني أَلَُزيَِّننَّ َلُيْم ِفي اأْلَْرِض َوأَلُْغِوَينَُّيْم َأْجَمِعيَن ِإالَّ "  -ٔ

 سبب الضبلل والغواية : .............................................................................................
 " أفرأيت من اتخذ إليو ىواه وأضمو هللا عمى عمم ". -ٕ

 ....................................................................سبب الضبلل والغواية : .........................
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َنا َىُؤاَلِء الَِّذيَن َأْغَوْيَنا َأْغَوْيَناُىْم َكَما َغَوْيَنا َتَبرَّأْ  " -ٖ اَنا َيْعُبُدوَن"َقاَل الَِّذيَن َحقَّ َعَمْيِيُم اْلَقْوُل َربَّ  .َنا ِإَلْيَك َما َكاُنوا ِإيَّ
 ل والغواية : .............................................................................................سبب الضبل 

ُ َقاُلوا َبْل َنتَِّبُع َما َوَجْدَنا َعَمْيِو آَباَءَنا َأَوَلْو َكاَن ا " -ٗ َذا ِقيَل َلُيُم اتَِّبُعوا َما َأْنَزَل َّللاَّ ْيَطاُن َيْدعُ َواِ  ِعيِر"لشَّ  ٕٔلقمان وُىْم ِإَلى َعَذاِب السَّ
 سبب الضبلل والغواية : .............................................................................................

 

 29يٍ كتة احلديث انُثىي ص :   اندرس انضاتع
 : أجب عن األسئمة التالية :  ولالسؤال األ 

 العمماء في خدمة الحديث ؟ أبرز جيود ما  -ٔ
..................................................................................................................... 

 ما أنواع كتب الحديث؟ -ٕ
..................................................................................................................... 

 في تصنيفيما لمحديث؟) البخاري ومسمم (  ما ىي المنيجية التي اتبعيا الشيخان -ٖ
 .................................................................................................................. -أ
 ................................................................................................................. -ب

 ................................................................................................................. -ج

 شروط الحديث الصحيح ؟ما   -ٗ
..................................................................................................................... 

 ؟ : يعتبر الصحيحان أصح كتب الحديث الشريف عمل -٘
..................................................................................................................... 

 عمل تمقت األمة الصحيحين بالقبول .؟ -ٙ
..................................................................................................................... 

 عمل لمسنن األربعة مكانة عممية عالية ؟ -ٚ
..................................................................................................................... 

 
 : أكمل العبارات التالية  ثاني/السؤال ال

 البخاري ىو .......................................................          وتوفي سنة .................. ىـ  -ٔ
 ...........................          وتوفي سنة .................. ىـ مسمم ىو ............................... -ٕ
 الصحيحان ىما صحيح ................................                      وصحيح .......................... -ٖ
 تمقت األمة الصحيحين بـ .............................. -ٗ
 آن ىما ...........................أصح الكتب بعد القر  -٘
 من كتب السنن : سنن .......................................................................................... -ٗ
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 اكتب المصطمح المناسب : / ثالثالسؤال ال 
 .العقائد، واألحكام ، واآلداب والسير كم الحديث ضم جميع أقساالكتب الحديثية التي ت(                           )  -ٔ
 .رسول هللا  لمســند الصحيــح المختصــر مــن الســنن بنقــل العــدل عــن العــدل عــنا(                           )  -ٕ
 .ومو وأيانوسن  ـول هللاسأحاديــث ر ر مــن ع الصحيح المســند المختصمالجا(                           )  -ٖ
 ( الكتب التي تجمع األحاديث عمى طريقة المواضيع مرتبة عمى أبواب الفقو.                          )  -ٗ
 " . فــبلن عــن فــبلن األحاديــث التــي فــي ســندىا "(                           )  -٘
 لبخاري ومسمم .الحديث الذي رواه ا (                          )  -ٙ
 

 :اإلجابة الصحيحة فيما يأتي  ضع خطا تحت /  رابعالسؤال ال
   (. جميع ما سبق –المعاجم  –الزوائد  –من الكتب الحديثية ) األجزاء  -ٔ
 .( أحمد بن حنبل  -البخاري  -النسائي  - داود وأب) تأثر اإلمام مسمم بمنيج شيخو:  -ٕ
 .(الشافعي وأحمد - البخاري وأبو داود -أبو بكر وعمر -البخاري ومسمم )ىما :الشيخان في اصطبلح أىل الحديث  -ٖ
أحاديثيا  - عمى األبواب الفقيية ترتيبيا  -عمى أسماء الصحابة  ) ترتيبيا: أن تتفق كتب السنن مع الصحيحين بـ -ٗ

 .(مؤلفييا عاشوا في القرن الثالث اليجري   -كميا صحيحة 
 

 :  (إشارة )، أو  (  ) ةضع إشار /  خامسالسؤال ال
 المعاصرة مع إمكانية المقاء بين الراوي وشيخو.ب ( الحديث المعنعن) )    ( اكتفى مسمم في   -ٔ
 و.ــخــيــثبوت المقاء بين الراوي وش( ن ــعــنــعـحديث المــال) ي ـاري فــخــبــرط الــتــاش)    (   -ٕ
 اعة في قول الحق والتقوى والورع والزىد.من صفات اإلمام البخاري الشج)    (  -ٖ
 ( يتساوى الصحيحان مع كتب السنن األربعة في المكانة العممية .   )  -ٗ
 )    ( صحيح البخاري ومسمم يندرجان تحت الجوامع.  -٘
 من صفات اإلمام مسمم أنو كان حافظا فقييا.)    (  -ٙ
  اإلمام مسمم شيخ اإلمام البخاري.)    (  -ٚ
 
 : أجب عن األسئمة التالية :  سادسؤال الالس

 : استنتج من الدرس ما يدل عمى
 ـ أىمية تقدير عمماء الحديث الشريف.ٔ

...................................................................................................................... 
 وية قبل نشرىا خاصة المأخوذة من األنترنت.ـ ضرورة التثبت من األحاديث النب ٕ

...................................................................................................................... 
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 حفظ غيبا 44ص   حديث ادلضهًىٌ تتكافا دياؤهى :   اندرس انثايٍ
 :أكمل الحديث التالي السؤال األول : 
 .............................................المسممون " :  في خطبة وىو مسند ظيره إلى الكعبة:قال َرُسوُل َّللاَِّ 

................................................................................................................... 
 ".  َعَمى َمْن ِسَواُىمْ ......... ........................................................................................

 
 :  اختر اإلجابة الصحيحة:  ثاني السؤال ال

 (.بن مسعود عبد هللا  -عبد هللا بن عمرو بن العاص  – عبد هللا بن عباسراوي الحديث الصحابي ) -ٔ
 (ىجري. 74 -63 – 52) و سنة توفي عبد هللا بن عمر  -ٕ
 جميع ما سبق (. –كثرة البكاء من خشية هللا  –كثرة الصيام والقيام  –اشتير عبد هللا بن عمرو بــ ) كثرة العبادة  -ٖ
  .  جنوب شرق آسيا (  –شمال أفريقيا  –األندلس  –الشام ) شارك عبد هللا بن عمرو في فتح ببلد  -ٗ
 

 :ارات التالية فسر العب:  ثالثالسؤال ال
                      ..................................................................................... : َتَتَكاَفُأ ِدَماُؤُىمْ المسممون  -ٔ
ِتِيْم َأْدَناُىمْ  -ٕ                          ....................................................................................... : َويْسَعى ِبِذمَّ
 .......................................................................................: َوُىْم َيٌد َعَمى َمْن ِسَواُىمْ  -ٖ
 ....................................................................................................... :الذمي  -ٗ
 ..................................................................................................... .: الجزية  -٘
 

 :  (إشارة )، أو  (  ) ضع إشارة/   رابعالسؤال ال
 المسممون "تتكافأ دماؤىم ".  قول الرسول)    ( تطبيق العقوبات في اإلسبلم ترجمة عممية ل -ٔ
 .مذلك المسم ال يقبل أمان أحد ) قادة الكفار( من عامة الشعب( مسمم ) ن ـ)    ( إذا أمَّ  -ٕ
 نزلتو. ــمو مـدود هللا لعـب حدا من حـكــو عن الحاكم إذا ارتــفــ)    ( أجاز اإلسبلم الع -ٖ
 من أقارب القاتل.كبير سبلم أن يقتل مقابمو عدد ـل الشريف أجاز اإلـتِ )    ( إذا قُ  -ٗ
 .قصاصــين في الديات والـميع المسممـساوى جـأ دماؤىم أي يتف)    ( معنى تتكا -٘
 ين.ـمـصر عمى المسمـتـبات في المجتمع المسمم تقـوق والواجـ)    ( تحمل الحق -ٙ
 )    ( ال يقتل الكافر ما دام معاىدا غير ناقض لمعيد. -ٚ
 ال يقتل الغني بالفقير في اإلسبلم. )    ( -ٛ
 

 : أجب عن األسئمة التالية:   خامسالسؤال ال
 ىل تقتصر الحقوق والواجبات عمى المسممين ؟ -ٔ

..................................................................................................................... 
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  مل الحقوق والواجبات في المجتمع المسمم ال تقتصر عمى المسممين؟عمل تح -ٕ
..................................................................................................................... 

 اآلثار اإليجابية لتطبيق العقوبات الشرعية عمى المجتمع المسمم ؟ اذكر بعض -ٖ
..................................................................................................................... 
 ما أىم أسباب وحدة األمة اإلسبلمية ؟ -ٗ

..................................................................................................................... 
 طبق فيو خمق التعاون؟.ت كمن حياتمثاال  ىات -٘

..................................................................................................................... 
 . .........................................................................:  من الدروس المستفادة من الحديث  -ٙ 
  

 :  ستنتج ما تدل عميو النصوص امن خبلل فيمك لمحديث : سادسالسؤال ال
ْثِم َواْلُعْدَواِن" -ٔ  .ٕالمائدة " َوَتَعاَوُنوا َعَمى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوٰى ۖ َواَل َتَعاَوُنوا َعَمى اإلِْ

..................................................................................................................... 
ُتُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة َوَأَنا َربُُّكْم َفاْعُبُدوِن" -ٕ ِذِه ُأمَّ  .ٕٜاألنبياء" ِإنَّ ىَٰ

..................................................................................................................... 
 .ٜٚٔالبقرة" َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة َيا ُأوِلي اأْلَْلَباِب َلَعمَُّكْم َتتَُّقوَن " -ٖ

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

 حفظ غيثا            49صيٍ قاتم نتكىٌ              :   عاندرس انتاص
 

 أجب عن األسئمة التالية السؤال األول :  
 ........................................................................... فقال الرجل يقاتل  جاء رجل إلى النبي 

................................................................................................................... 
 فيو في سبيل هللا "................................................................................................. 

 أكمل الحديث السابق -ٔ
 أبو موسى األشعري(.  –و ىريرةأب –راوي الحديث الصحابي ) أبو سعيد الخدري   -ٕ
 ............................اشتير أبو موسى األشعري بحسن  -ٖ
   ............الحديث أخرجو .......... -ٗ
 ...................:  ليرى مكانو        .................... : لمذكر       ................ : لممغنمما معنى :  -٘
 .  ...............................: حديث إلى يرشدنا ال -ٙ
 

   اكتب المصطمح : :   ثانيالسؤال ال
 ( بذل الوسع والطاقة في مغالبة العدو.                    )  -ٔ
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 من قاتل الكفار بنفسو لتكون كممة هللا ىي العميا وكممة الذين كفروا السفمى.(                     )  -ٕ
 ( أن يقصد اإلنسان بعممو وجو هللا ونيل مرضاتو والفوز بثوابو.             )         -ٖ
 من ُيقتل في سيبل هللا تعالى .(                     )  -ٗ
 

 : اختر اإلجابة الصحيحة :   الثالثالسؤال 
ل حتى يحصل عمى قات - قاتل من أجل أن يقال عنو شجاع) يدل الحديث أن الجياد في سبيل يقتصر عمى  من:  -ٔ 

 ( . قاتل مخمصا في سبيل هللا - الغنائم 
 ( خصال.ٜ -ٚ -ٙ -٘لمشييد عند هللا ) -ٕ
 ( زوجة من الحور العـيـن.ٗٛ -ٕٚ -ٖٙ -ٖ٘زوج في الجنة ) الشييد ي -ٖ
 ( من أىمو.ٚٚ -ٖٚ -ٕٚ -ٓٚالشييد يشفع في )  - ٗ
 

 :  (إشارة )، أو  (  ) ضع إشارة:  الرابعالسؤال 
   . تصبح مكانتو عالية في الدنيا واآلخرة  الذي نيتو الحصول عمى السمعة والشيرة مقاتلال(   )    -ٔ
 ( من آثار الجياد عمى المجتمع مشاركة المنافقين في القتال بشجاعة .  )    -ٕ
 ( الجياد يساىم في ثقة المسممين بأنفسيم ورفع روحيم المعنوية .  )    -ٖ
 الجياد في اإلسبلم حماية الضعفاء والمظمومين . من غايات(   )    -ٗ
  الذي يقاتل من أجل المغنم ينال أجر المجاىد .  المقاتل(   )    -٘
   من كرامة الشيداء أنيم ال يفتنون في قبورىم.(   )    -ٙ
 الشييد يؤمن من الفزع األكبر يوم القيامة .(   )    -ٚ
 

 أجب عما يمي ::  خامسالسؤال ال
 ل  ُسمي الشييد شييدًا ؟عم -ٔ

.................................................................................................................... 
  ؟غايات الجياد في اإلسبلم اذكر بعض -ٕ 

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

 .؟حافظ عمى ىيبة الدولة اإلسبلميةعمل : الجياد في سبيل هللا ي -ٖ
.................................................................................................................... 

 ما أثر الجياد عمى الفرد والمجتمع؟ -ٗ
.................................................................................................................... 

 نال المجاىد أجر الجياد ؟ما ىو الشرط حتى ي -٘
.................................................................................................................... 
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   55 ص                 هجريح  5   تُى قريظح     انغدر وانتآير    :    اندرس انعاشر  

 :  (إشارة )، أو  (  ) ضع إشارةالسؤال األول :  
 ليمة. ٕ٘( استمر حصار المسممين لخيبر  )    -ٔ
 العفو عنيم .ىو ( حكم بني سعد في بني قريظة  )    -ٕ
 غزوة األحزاب مباشرة .بعد ( وقعت غزوة بني قريظة  )    -ٖ
 ( نستنتج من غزوة بني قريظة جواز قتاِل َمن نقض العيد. )    -ٗ
 فقد أعطاه النبي ملسو هيلع هللا ىلص صبلحية الحكم بما يشاء عمى بني قريظة.  عبادة لغزوة عمو منزلة سعد بن( نستنتج من ا  )  -٘

 : اإلجابة الصحيحة اختر:  ثانيالسؤال ال
 ىـ(.ٚ -ىـ  ٙ -ىـ ٘ -ىـ ٗغزوة بني قريظة في العام )  وقعت -ٔ
 ( فرسا. ٖٓ – ٓٗ – ٓٙكان مع جيش المسممين في الغزوة )   -ٕ
 آالف( مقاتل. ٘ –آالف ٗ –أالف ٖعدد جيش المسممين في بني قريظة )  -ٖ
 الشجاعة والجرأة( . -نقض العيد  -الخيانة  –من الصفات التي لم يتصف بيا بنو قريظة :) الغدر  -ٗ
مصادرة  - قتل مقاتمتيم وترك أمواليم  -قتل مقاتمتيم ومصادرة أمواليم ) حكم سعد بن معاذ في بني قريظة ىو : -٘

 .(ترك أمواليم وطردىم من مدينتيم - أمواليم وطردىم من قريتيم
  :ثم صوبو  اكتشف الخطأ في العبارات التالية،:  لثالثالسؤال ا

 .........................كعب بن أسد . الصواب : .....................................زعيم بني النضير ىو   -ٔ
 ....................الصواب : ............................ عبادةسعد بن  ىوي بني قريظة الصحابي الذي حكم ف -ٕ
 الصواب ............................... الذي حرض بني قريظة عمى محاربة المسممين ىو : مرحب بن أبي زينب. -ٖ
 

 :  أجب عن األسئمة التالية:   لرابعالسؤال ا
 الذىاب إلى بني قريظة . اذكر حديثا يدل عمى ذلك ؟بسرعة   أمر النبي  -ٔ

..................................................................................................................... 
 في اإلسراع لموصول إلى بني قريظة؟  عمل أمر النبي  -ٕ

..................................................................................................................... 
 اذكر السبب الذي دفع بني قريظة إلى االستسبلم ؟ -ٖ

..................................................................................................................... 
  ؟ اذا يدل نقض بني قريظة عيدىم مع النبي عمى م -ٗ

..................................................................................................................... 
 ما العبر والدروس المستفادة من غزوة بني قريظة ؟ -٘

..................................................................................................................... 
 .؟أصحابو أدب االختبلف  أستنتج من الدرس ما يدل عمى تعميم النبي   -ٙ

..................................................................................................................... 
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     60هجري                  ص  6صهح احلديثيح          صُح      :  احلادي عشر اندرس

 اإلجابة الصحيحة :  اخترالسؤال األول :  
 ىــ (.ٛىــ ــ ٚ -ىــ ٙىــ ــ ٘)  حدث صمح الحديبية عام -ٔ
 .( يومإٚ – ٕ٘ – ٕٓ) ة ـيـبـفي الحدي ث النبي ــمك -ٕ
سييل بن  – سييل بن إبراىيمــ  سييل بن عبد الرحمنــ  أسامة بن سييل) مع النبي  أرسمت قريش لمتفاوض-ٖ

 (.عمرو
 .صحابي (  ٓٓ٘ٔــ  ٓٓٗٔــ  ٖٓٓٔــ  ٕٓٓٔألداء العمرة يزيد عن)  الذين خرجوا مع النبي  صحابةـ عدد الٗ
 جة ــ  أم سممة ( رضي هللا عنين.خدي -في سفره ىي: ) عائشة ــ حفصة   ــ أُّم المؤمنين التي رافقت النبي  ٘
 

 :  (إشارة )، أو  (  ) : ضع إشارة ثانيالسؤال ال
 ( من شروط صمح الحديبية أن يؤدي المسممون العمرة العام القادم.  )   -ٔ
 ( طابت نفس عمر عندما ورضي بالصمح عندما نزلت سورة الفتح.  )   -ٕ
 مق شعره.ــأن ينحر ىديو ويح يـبــالن مىـة عـبـيـ( أشارت أم حب  )   -ٖ
 ( نص صمح الحديبية عمى وقف القتال مدة خمس سنوات.  )   -ٗ
 لميجرة.  ٛ( خرج النبي ألداء العمرة سنة   )   -٘
 ( تذمر أبو بكر من صمح الحديبية .  )   -ٙ

 : عن األسئمة التاليةأجب :  ثالثالسؤال ال
 شروط صمح الحديبية . اذكر بعض  -ٔ

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

 .؟ الحديبيةصمح  ستفادة منالدروس والعبر الماذكر بعض  -ٕ
..................................................................................................................... 

 ألداء العمرة؟ ما سبب خروج النبي  -ٖ
..................................................................................................................... 

 : عمل   رابع /السؤال ال
 ؟ لى مكةعمل: ساق المسممون اليدي أماميم إ -ٔ

..................................................................................................................... 
 وسمك طريقا وعرا أسفل مكة ؟ طريقو  غير النبي عمل :  -ٕ

..................................................................................................................... 
 عثمان إلى مكة ؟ أرسل النبي : عمل  -ٖ

..................................................................................................................... 
 ر القرآن الكريم صمح الحديبية فتحا عظيما؟اعتب عمل : -ٗ

..................................................................................................................... 
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 ن ظاىره ضد المسممين؟.البند الثالث مع أ قبل النبي  : عمل -٘
..................................................................................................................... 

 ؟بيذا االسم  سميت بيعة الرضوان عمل -ٙ
..................................................................................................................... 

 
 : ما يدل عمى اآلتيأستنتج من الدرس :  خامسالسؤال ال

 دور المرأة في خدمة اإلسبلم . -ٔ
  ................................................................................................................. 
قناع اآلخرين.  حنكة النبي  -ٕ  في إدارة الحوار وا 

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

 71انزكاج ص  عشر :   انثاَياندرس 

 : اكتب المصطمح  المناسبالسؤال األول :  
 ن من المال فرضو هللا عمى األغنياء يخرجونو لسد حاجات أصناف معينة من الناس.( مقدار معي               )  -ٔ
 مقدار حدده الشرع إذا بمغو المال وجبت فيو الزكاة.(                )  -ٕ
 الذين ال يممكون من المال ما يوفر ليم حياة كريمة .(                )  -ٖ
 الزكاة ويوزعونيا عمى مستحقييا. ون الجباة الذين يجمع(                )  -ٗ
 من دخموا في اإلسبلم حديثا.(                )  -٘
 ( أن يمر عمى المال سنة قمرية .               )  -ٙ
 ( الجيات التي تدفع ليا الزكاة.               )  -ٚ

 :صل بين العمود ) أ ( والعمود ) ب ( لتبين العقوبة المترتبة عمى المعاصي التالية :   ثانيالسؤال ال
 العمود ) ب (   العمود ) أ ( رقم
 من كان عنده ماال لكن ال يكفيو فيو أحسن حاال من الفقير )       ( في الرقاب ٔ
  من كان خالي اليد . )       ( الغارمون  ٕ
 الغريب الذي انقطع عن وطنو .   )       ( في سبيل هللا ٖ
 الجياد أو العمل عمى نشر اإلسبلم .    )       ( ابن السبيل   ٗ
 عمييم الديون وعجزوا عن سدادىا .من تراكمت    )       ( الفقير ٘
 تحرير العبيد األرقاء.في     )       ( المسكين ٙ
 

 اإلجابة الصحيحة : اختر:  ثالثالسؤال ال
 دىا وحرث أرضيا (.ـيــتسم –تيا ـا وزراعـيــغرس –ا ـيـفـقطت )حصادىا و ــار وقــمـثـفي الزروع والاة ــب الزكــجــي -ٔ
 كيمو (. ٖ٘ٙ -جرام  ٛ٘ –جرام  ٘ٛنصاب الذىب والفضة والنقود وعروض التجارة إذا حال عمييا الحول )  -ٕ
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 كيمو جرام (.ٖٗٛ  -كيمو جرام – ٖ٘ٚام  كيمو جر  ٖ٘ٙنصاب الزروع والثمار خمسة أوسق وتساوي )   -ٖ
 %  (.٘,ٕ  -%  ٓٔ -% ٘مقدار الزكاة عمى النقود والذىب والفضة والتجارة )   -ٗ
 %  (.٘,ٕ  -%  ٓٔ -% ٘مقدار الزكاة عمى الزرع يسقى بالمطر والعيون )   -٘
 %  (.٘,ٕ  -%  ٓٔ -% ٘مقدار الزكاة عمى الزرع يسقى بالتكمفة )   -ٙ
 

 :  (إشارة )، أو  (  ) : ضع إشارة رابعال السؤال
 ( ال تجب الزكاة فيما يممكو األنسان من كتب العمم، ولو كانت قِّيمة .   )   -ٔ
 إلى مسافر َنَفد ما معو من مال .( دفع مسمم زكاة مالو    )  -ٕ
 كفي أسرتو الكبيرة .ي ( دفع مسمم زكاة مالو إلى موظف راتبو ال  )   -ٖ
   ( يشترط في زكاة الزروع والثمار أن يحول عمييا الحول بعد بموغيا النصاب.   )  -ٗ
 )    ( السيارة الخاصة والمسكن والممبس والطعام واألثاث والكتب  ال تجب فييا الزكاة . -٘
 )    ( ال يجوز اعطاء صدقة التطوع لغير المسممين . -ٙ
 ( كل ما سوى الزكاة يعتبر صدقة تطوع .  )    -ٚ
 ( يجوز دفع الزكاة لمجياد في سبيل هللا .  )   -ٛ 
  

 اكتشف الخطأ ثم صوبو ::  خامسالسؤال ال
 . الصواب :........................................النقود وعروض التجارة يجب الحول في جميع األموال ما عدا  -ٔ 
 ........................................................الصواب : .... من أركان اإلسبلم. الزكاة ىي الركن الرابع  -ٕ
 حكميا مباح . الصواب : ..........................................................................صدقة التطوع  -ٖ
 ......................... الصواب : .......................................................مستحبحكميا الزكاة  -ٗ
 
 أجب عن األسئمة التالية ::  سادسالسؤال ال 
 عمل قرن هللا بين الصبلة والزكاة ؟ -ٔ

.................................................................................................................... 
 ما حكمة مشروعية الزكاة ؟ -ٕ

.................................................................................................................... 
 ما ىي شروط وجوب الزكاة ؟ -ٖ

.................................................................................................................... 
 ما ىي األموال التي تجب فييا الزكاة ؟ -ٗ 

.................................................................................................................... 
 ما ىي مصارف الزكاة ؟ -٘

.................................................................................................................... 
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 : مسائل في كيفية إخراج الزكاة:  لثالسؤال الثا
 قانون إخراج الزكاة :أوال : 

    ٓٔ÷  زكاة الزروع والثمار التي تسقى باألمطار واألنيار ونحوىا،  المبمغ  -ٔ
    ٕٓ÷  المبمغ  .زكاة الزروع والثمار التي تسقى بماء مدفوع الثمن  -ٕ
   ٓٗ÷  المبمغ . النقود والذىب والفضة وعروض التجارة زكاة  -ٖ
 

 بين مقدار الزكاة فيما يمي ::  ةمحمول ثانيا : أمثمة
 كيمو جرام قمحا يسقى بماء المطر . ٓٓٓٔأنتج مزارع  -ٔ
 كيمو جرام ٓٓٔ =   ٓٔ÷  كيمو  ٓٓٓٔالحل  =  
 ء مدفوع الثمن .كيمو جرام قمحا يسقى بما  ٓٓٓٔأنتج مزارع  -ٕ

 كيمو جرام ٓ٘=   ٕٓ÷  كيمو  ٓٓٓٔالحل = 
 دينار أردني . ٓٓ.ٔتاجر يممك مبمغا قدره  -ٖ
 .دينار أردني ٕ٘=   ٓٗ÷     دينار ٓٓٓٔالحل =  
 

 بين مقدار الزكاة في الحاالت التالية :ثالثا : 
 كغم من القمح من أرض ُتسقى من ماء المطر . ٕٓٓٓمزارع  أنتج   -ٔ
 ل : ............................................................................................................الح
 كغم من القمح من  أرض ُتسقى من ماء يدفع ثمنو . ٓٓٓٗمزارع  أنتج   -ٕ

 .......................................الحل : .....................................................................
 دينار حال عمييا الحول . ٓٓٓٛتاجر عنده بضاعة قيمتيا  -ٖ

 الحل : ............................................................................................................
 

    27صفحح                        انثيع عشر  :   اندرس انثانث

 : / اكتب المصطمح المناسبالسؤال األول  
 المذين يتبلعبون في الموازين .(                      )  -ٔ
 مبادلــة مــالَ بمــال عمــى وجــو مخصــوص.(                      )  -ٕ
 رضاه.ما يصدر عن المتعاقد اآلخر معبرا عن قبولو و (                      )  -ٖ
 راء.ــشـع والــيـبــور الــره في أمــالعــارف لمــا ينفعو أو يض(                      )  -ٗ
 ما يصدر أوال من أحد المتعاقدين معبرا عن رغبتو في الشراء.(                      )  -٘
 .اددقت كي يتمكن من السإميال الفقير الذي ال يستطيع سداد دينو بعض الو  (                     )  -ٙ
 ( أن يبيع أحد الناس سمعة ما وقبل قبول المشتري ليا يأتي بائع آخر ويعرض عمى                      )  -ٚ

 المشتري بيعيا بسعر أقل.                              
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 : عدم جواز البيوع اآلتية أفسر:  ثانيالسؤال ال
                ...................................................................................: ..............المال المسروق  ٔ
          : ........................................................................................................بيع الخمر ٕ
 .....................................................................................: ......بيع الطير في اليواء  ٖ
 : ..........................................................................................الشراء من المجنون  -ٗ
  ..........................................................: ..................................الحمل في بطن أمو - ٘
 

 عمل : :  ثالثالسؤال ال
  فصل اإلسبلم أحكام البيع ؟   : عمل  -ٔ

..................................................................................................................... 
 ز بيع الخمر والميتة والخنزير ؟ال يجو : عمل  -ٕ

..................................................................................................................... 
 يجب تحديد السمعة ونوعيا ومقدارىا بالتفصيل ؟: عمل  -ٖ

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

 :بين الحكم الشرعي  رابع /السؤال ال
 ألف دينار. ٜٓ٘بمبمغ صغيرة ( أجبر أبو غسان عبلء عمى شراء قطعة أرض                       )       -ٔ
 ألف دينار.   عشرينلمثقال بطوابق  تسعةمن المكون ( باع مجنون منزلو                        )      -ٕ
 دون إذن وليو. من طبلل نارية ( اشترى طالب في الصف الثامن دراجة                       )       -ٖ
 . ىاني( اشترى أبو الحسن وىو سكران سيارة من                      )        -ٗ
 ر مميز دراجتو اليوائية لنافذ.( باع طفل غي                     )        -٘
 

 بين سبب عدم جواز البيوع التالية : الخامس / السؤال 
 . عبلنراجة نارية من صبري وباعيا لسرق عبلء د -ٔ

.................................................................................................................... 
 اني  من سممان بمحا قبل أن تنضج الثمار عمى الشجرة.اشترى ى -ٕ

.................................................................................................................... 
 سبع زجاجات من الخمر . من بسام أبو الحسناشترى  -ٖ

.................................................................................................................... 
 عشرة خنازير بممغ عشرة آالف دينار . طبللاشترى  -ٗ

.................................................................................................................... 
 ن يحدد وزن الدقيق ونوعو.أن من نائل دقيقا بمائة دينار دون اشترى سمما -٘

.................................................................................................................... 
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 كيمو ولم يحدد ثمنيا . ٓٓٛلياني قيوة وزنيا  وليدباع  -ٙ
.................................................................................................................... 

 في بطنيا بمائة دينار . ( شاة رومانية) شترى نافذ من ناىض ما تحممو ا -ٚ
.................................................................................................................... 

 أجب عما يمي:  لسادسالسؤال ا
 ما دليل مشروعية البيع ؟ -ٔ

.................................................................................................................... 
 من ىما طرفي العقد ؟ -ٕ

.................................................................................................................... 
 ما ىي أركان البيع ؟ -ٖ

.................................................................................................................... 
 ما المقصود باإليجاب والقبول ؟ -ٗ 

.................................................................................................................... 
 متى تصح الصيغة في عقد البيع  ؟ -٘

.................................................................................................................... 
 ما ىي شروط انعقاد البيع؟ -ٙ

.................................................................................................................... 
 ما ىي شروط العاقدين ؟ -ٚ

.................................................................................................................... 
 ما شروط المعقود عميو ؟ -ٛ

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

    82اذلثح              ص  عشر/                  اندرس انراتع

 :المناسب  اكتب المصطمح ول : السؤال األ  
 (  اليديــة، أو العطــاء والتبــرع بــدون مقابــل.                         )  -ٔ
  تمميك اإلنسان شيئا من ممتمكاتو حال حياتو لغيره ببل عوض. (                           )  -ٕ
 حبو .تمميك المال بعد موت صا(                           )  -ٖ
 بعوض .المال تمميك (                           )  -ٗ
 

 :  (إشارة )، أو  (  ) : ضع إشارة ثانيالسؤال ال
دة وحــب الخيــر  القمــوب تأليفعمــل عمــى أنيا ت ة اليبةحكمة  مشروعي)     (  -ٔ  .وتــزرع فييــا المــوَّ
 .حتاج  إلى قبول أو قبض)     ( ركن اليبة ىو اإليجاب فقط، وال ت -ٕ
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 )     ( ال  ينبغي لئلنسان أن يقوم بإىداء ىدية صغيرة أو قميمة. -ٖ
 ( من السنة اإلسراف والمباىاة في اليدية إلظيار الكرم.   )   -ٗ
 ( إذا كانت اليدية غير ثمينة يجب احتقارىا ورفضيا.   )   -٘
 حاالت .)     ( يستحب لمموىوب لو قبول اليدية في كل ال -ٙ
 )     ( يجوز ىبة الميتة والخنزير . -ٚ
 

 : ثم صوبو، اكتشف الخطأ في العبارات التالية  / ثالث السؤال ال
 الصواب : .................................................... موىوب لو قبول اليبة إذا عمم أنيا رشوة .يجوز لم -ٔ
 الصواب : ..................................................... قديم ىدية لو.يكره لمموىوب لو أن يكرم الواىب بت -ٕ
 الصواب : ............................................................. .اإلسراف والمباىاة في اليدية  يستحب -ٖ
 ............................................الصواب : ........................ سِتّرد ما وىبو .يجوز لمواىب أن ي -ٗ
 الصواب : ...................................................................... والمجنون .لمصغير اليبة تحرم  -٘
 .............الصواب : .......................................................... يجوز رد اليدية وعدم قبوليا . -ٙ
 

  : اختر اإلجابة الصحيحة  / رابعالسؤال ال
 واجب (. –سنة مستحبة  –حكم اليبة ) فرض  -ٔ
   بعوض ( –ببل مقابل  –عد موت صاحبو بالبيع ىو تمميك المال )  -ٕ
 مباح (. –مكروه  –حكم الرجوع عن اليبة ) جائز  -ٖ

   
 ة :والوصيفرق بين البيع واليبة   /خامس السؤال ال

 الوصية اليبة البيع
 تمميك المال : ........................
...................................... 

 

بل المال : حال حياة صاحبو بتمميك 
 .عوض وال مقابل

 تمميك المال : .......................
..................................... 

 عمل :سادس /السؤال ال
 يستحب لمموىوب لو قبول اليبة ؟ عمل  -ٔ

.................................................................................................................... 
 عمل يستحب لمموىوب أن يكرم الواىب بتقديم ىدية لو ؟ -ٕ

.................................................................................................................... 
 عمل يكره رد اليدية ؟ -ٖ

.................................................................................................................... 
 عمل ال تقبل اليبة من الصغير والمجنون ؟  -ٗ

.................................................................................................................... 
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 عمل تجوز اليبة لمصغير أو المجنون ؟ -٘
.................................................................................................................... 

 عمل : ال يجوز ىبة الخمر والميتة والخنزير ؟ -ٙ
.................................................................................................................... 

 

     88 صفحح          االَتًاء وادلصهحح انعايح تفاعهي        عشر  : اندرس اخلايش

 اكتب المصطمح :ل األول : السؤا 
 ) الدولــة ( ىــي النظــام العــام الــذي ينتمــي إليــو األفــراد والنــاس كافــة . -ٔ
 االنتساب، يقال: انتمى فبلن إلى فـبلن إذا ارتفع إليو في النسب. ) االنتماء لغة (  -ٕ
 في جميع مجاالت الحياة.بالفرد، واالرتباط بو التمسك بعنصر من عناصر البيئة المحيطة )االنتماء اصطبلحا (  -ٖ
  الرابطة التي تربط بين المسممين في كـل مكان. )االنتماء الديني ( -ٗ
 تقديم مصمحة المجتمع عمى المصمحة الشخصية والفردية .)المصمحة العامة(  -٘
 ة منيا .األشياء واألماكن التي يحق لجميع المواطنين االستفاد ) الممتمكات العامة ( -ٙ
 

 و بييمة إال كان لو بو صدقة" أسان :"ما من مسمم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منو طير أو إنقال : ثانيالسؤال ال
 كيف نحقـق المصمحة العامة من خبلل فيمك لمحديث؟ -ٔ

.................................................................................................................... 
 ؟ىمية الممتمكات العامة والمال العام في الحياةما أ -ٕ

.................................................................................................................... 
 نحو الممتمكات العامة ؟ كا واجبم -ٖ

.................................................................................................................... 
 اذكر أمثمة من واقع حياتك المدرسية تبرز فييا قيمة انتمائك لممدرسة ؟ -ٗ

.................................................................................................................... 
 . ! رجل يعطي معمومات لمعدو عن المقاومين وأماكن المقاومةل ما نصيحتك -٘

.................................................................................................................... 
 !رإشارات المرو طالب يقوم بتكسير ما نصيحتك ل -ٙ

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

 :  (إشارة )، أو  (  ) : ضع إشارة ثالثالسؤال ال
 )    ( من صور االنتماء لمدين الفيم الصحيح لئلسبلم.  -ٔ
 وقتو مقدما المصمحة العامة عمى مصمحتو الشخصية .( المجاىد يضحي بنفسو و     )  -ٕ
 ( األعمال التطوعية من صور تقديم المصمحة الشخصية عمى المصمحة العامة.    )  -ٖ
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 :  :  صنف صور االنتماء التالية حسب الجدول رابعالسؤال ال
الفيم  –الوطن  الدفاع عن - إخبلص العمل -مساعدة الفقراء -رعاية اإلخوة الصغار - المشاركة في تنظيف الحي

طاعة  - االىتمام بالمسممين - المشاركة في األنشطة الصفية –تطبيق الشريعة اإلسبلمية  –سبلم الصحيح لئل
 (.الدفاع عن المقدسات  - إعطاء األقميات حقيا -  أداء الواجبات المنزلية - -الوالدين

 
 االنتماء لممدرسة تماء لؤلسرةاالن االنتماء لممجتمع االنتماء لموطن االنتماء لمدين

 
 
 
 
 

    

... 
 :اكتشف الخطأ في العبارات التالية ثم صوبو::  خامسالسؤال ال

 الصواب : .........................................................التعصب الديني من أىم صور االنتماء لمدين . -ٔ
 الصواب : ......................................................رة .إعطاء األقميات حقيا من صور االنتماء لؤلس -ٕ
 الصواب : .............................  عامةعمى المصمحة ال شخصيةصدقة من صور تقديم المصمحة الالزكاة وال -ٖ
 

 93اإلصالو وانشثاب ص  عشر   اندرس انضادس
 : أجب عما يمي  : ول السؤال األ 

 الشباب ؟ التي يتميز بيا  القوة مجاالتما ىي  -ٔ 
.................................................................................................................... 

 أىمية مرحمة الشباب لمفرد والمجتمع ؟ما  -ٕ
.................................................................................................................... 

 أثر الصحبة عمى الشباب؟ ما -ٖ
.................................................................................................................... 

 اعتنى اإلسبلم بالشباب عناية كبيرة ؟ : عمل -ٗ
.................................................................................................................... 

 رحمة الشباب ليا أىمية كبيرة ؟: عمل  -٘
.................................................................................................................... 

 ما ىي التحديات التي تواجو الشباب اليوم ؟ -ٙ
.................................................................................................................... 
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 ود؟لتقريب الفيم وتوضيـح المقصـ  أســتنتج مــن الدرس أسـموبا تربويا اســتخدمو النبي  -ٚ
.................................................................................................................... 

 
 : اكتشف الخطأ ثم صوبو : ثانيالسؤال ال

 ...........كبار السن. الصواب : ....................................................أصحاب الكيف كانوا من  -ٔ
 الصواب : ....................................................... المقصود بالذرية األطفال الذين دون الرابعة . -ٕ
 الصواب : ................................... بنت أبي بكر كانت تحمل الطعام في اليجرة إلى غار ثور . عائشة -ٖ
 الصواب : ..............................حمة الضعف التي تأتي بعد القوة. اب بأنيا مر وصف اإلسبلم مرحمة الشب -ٗ
 الصواب : .............................. سنة. ٕٔكان عمر أسامة بن زيد عندما قاد الصحابة في حروب الشام   -٘
  ة .ــوخــف الشيخــعــــي ضعف الطفولة وضــمتــين مرحــبان ــوة التي يعيشيا اإلنســقـــال مةــرحــ: ىي م ة الكيولةــمــمرح -ٙ

  الصواب : ..............................
 

 :استنتج ما تدل عميو النصوص التالية  من خبلل فيمك لدرس اإلسبلم والشباب : ثالث السؤال ال
ٍف ُقوًَّة ُثمَّ َجَعَل ِمْن َبْعِد ُقوٍَّة َضْعًفا َوَشْيَبًة ۚ َيْخُمُق َما َيَشاُءۖ  َّللاَُّ الَِّذي َخَمَقُكْم ِمْن َضْعٍف ُثمَّ َجَعَل ِمْن َبْعِد َضعْ » -ٔ

 ٗ٘الروم«َوُىَو اْلَعِميُم اْلَقِديرُ 
.................................................................................................................... 

 ص عميك نبأىم بالحق إنيم فتية آمنوا بربيم وزدناىم ىدى"." نحن نق - ٕ 
.................................................................................................................... 

 " فما آمن لموسى إال ذرية من قومو عمى خوف من فرعون وممئيم أن يفتنيم". – ٖ
.................................................................................................................... 

 
 بين دور المؤسسات التالية في خدمة الشباب : :  رابعالسؤال ال

 دور مؤسسات الدولة والمؤسسات االىمية  دور مؤسسات التعميم دور المسجد دور األسرة 
 
 
 
 
 

   

 

     97/   األير تادلعروف وانُهي عٍ ادلُكر          ص اندرس انضاتع عشر
 اكتب المصطمح المناسب : : ول السؤال األ 

 ( ما أمر بو اإلسبلم وحض عميو من األقوال واألفعال.               )  - ٔ 
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 ما نيى عنو اإلسبلم وحرمو من األقوال واألفعال(                )  - ٕ
 

 اإلجابة الصحيحة : اختر : ثاني ال السؤال
 واجب (. –مباح  –حكم األمر بالمعروف والنيي عن المنكر ) سنة  -ٔ
 القمب(. –اليد  –أضعف مراتب تغيير المنكر ) المسان  -ٕ
 القمب(. –اليد  –) المسان أعمى مراتب تغيير المنكر  -ٖ
 

 :  (إشارة )، أو  (  ) : ضع إشارة ثالثالسؤال ال
 ( أوجب اإلسبلم عمى كل مسمم األمر بالمعروف والنيي عن المنكر ولو لم يكن أىبل لذلك .     ) -ٔ
 )     ( التقصير في واجب األمر بالمعروف والنيي عن المنكر يؤدي إلى ىبلك األمة . -ٕ
 من صفات اآلمر بالمعروف والناىي إجبار الناس بالقوة عمى قبول دعوتو .)     (  -ٖ
 ا.ـيــإيذاء اآلخرين بالقول أو الفعل ليس من المنكرات المنيي عن )     ( -ٗ
 القيام بواجب األمر بالمعروف يؤدي إلى قوة المجتمع وتماسكو . )     ( -٘
 )     ( من أعمى مراتب تغيير المنكر تغييره بالقمب . -ٙ

  
 :التالية عميو النصوص  من خبلل دراستك لموضوع األمر بالمعروف استنتج ما تدل :  رابعالسؤال ال

ئِ » -ٔ   « َك ُىُم اْلُمْفِمُحون َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَيْوَن َعِن اْلُمْنَكِر ۚ َوُأولَٰ
.................................................................................................................... 

 ٓٔٔآل عمران« ُكْنُتْم َخْيَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِلمنَّاِس َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَيْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ »  -ٕ
.................................................................................................................... 

ُ َأْن َيْبَعثَ : » قاَل  - ٖ  َعَمْيُكْم ِعَقاًبا ِمْنُو ُثمَّ َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلَتْأُمُرنَّ ِبالَمْعُروِف َوَلَتْنَيُونَّ َعِن الُمْنَكِر َأْو َلُيوِشَكنَّ َّللاَّ
  «. َتْدُعوَنُو َفبَل ُيْسَتَجاُب َلُكمْ 
.................................................................................................................... 

من رأى منكم منكرا فميغيره بيده ، فإن لم يستطع فبمسانو ، فإن لم يستطع فبقمبو ، وذلك أضعف :»  قال  -ٗ
 . «اإليمان

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

 : يي عن المنكر من النصوص التالية استنتج صفات من يقوم بواجب األمر بالمعروف والن / لخامسالسؤال ا
 ٖالصف«وُلوا َما اَل تْفَعُمونَ كبُبَر َمْقًتا ِعنَد َّللاَِّ َأن َتقُ »  -ٔ

.................................................................................................................... 
 .ٕ٘ٔالنحل  «اْدُع ِإَلٰى َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُيم ِبالَِّتي ِىَي َأْحَسنُ »  -ٕ

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



 

 27 

 الثاينالفصل        الأسايس الثامنصف ال     الرتبية الإسالمية  تدريبات         

 : أجب عن األسمة التالية :  سادسالسؤال ال
 اذكر صورا لكل من األمر بالمعروف والنيي عن المنكر؟ -ٔ

.................................................................................................................... 
 رتب درجات تغيير المنكر من األضعف لؤلقوى . -ٕ

.................................................................................................................... 
 المجتمع ؟ما اآلثار المترتبة عمى األمر بالمعروف عن عمى الفرد و  -ٖ

.................................................................................................................... 
 األمر بالمعروف عن عمى الفرد والمجتمع ؟ترك ما اآلثار المترتبة عمى  -ٗ

.................................................................................................................... 
 ما دورك كطالب باألمر بالمعروف والنيي عن المنكر ؟ -٘

.................................................................................................................... 
 وينيى عن المنكر؟ ما ىي صفات من يأمر بالمعروف -ٙ

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

 101تىقري انعهًاء صعشر  :  اندرس انثايٍ
 أجب عن األسئمة التالية  : : ول السؤال األ 

 احترام العمماء واألخذ عنيم والدفاع عنيم والبعد عن إيذائيم . (                       )اكتب المصطمح المناسب :  -ٔ
 مندوب (. –واجب  –توقير األمة لعممائيا ) سنة  -ٕ
 ...............................من الصحابة الذين برزوا في الفقو والحديث ...................................... -ٖ
 زوا في الفقو.................................................................................من العمماء الذين بر  -ٗ
  .................من العمماء الذين برزوا في التفسير وعموم القرآن .............................................. -٘

 :  (إشارة )، أو  (  ) : ضع إشارة ثانيالسؤال ال
 )     ( برز القرطبي والطبري وابن كثير في عمم التفسير . -ٔ
 )     ( برز ابن عباس وأبو ىريرة وعائشة في عمم الفمك. -ٕ
 )     ( اإلمام الطبراني من عمماء المسممين في الحديث. -ٖ
 )     ( صاحب كتاب القانون في الطب ىو ابن النفيس. -ٗ
 خشية من هللا.)     ( العمماء ىم أشد الناس  -٘

 :اختر اإلجابة الصحيحة   / الثالثالسؤال 
 ابن النفيس(. –الحسن بن الييثم  –ابن سينا  -أول من وضع الكيمياء في قواعد عممية : ) البيروني  - ٔ
 .ابن النفيس( -البيروني  –الحسن بن الييثم  –برز في عمم الفمك والرياضيات الصغرى ) ابن سينا  -ٕ
 .ابن النفيس( –ثم الحسن بن اليي -البيروني  –الدورة الدموية الصغرى ) ابن سينا  الذي اكتشف -ٖ
  .ابن النفيس( –الحسن بن الييثم  –ابن سينا  -صاحب كتاب القانون في الطب : ) البيروني  -ٗ
 .ابن النفيس( –الحسن بن الييثم  –صاحب نظرية اإلبصار : ) ابن سينا  -٘
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 : األسئمة التاليةأجب عن   /رابعالسؤال ال
 ؟ العلماء نحو نواجب ما -ٔ 

.................................................................................................................... 
 إيمان األمة ؟احترام العمماء وتوقيرىم دليل عمى كمال : عمل  -ٕ

.................................................................................................................... 
 ؟ كثيــر مــن المســائلفي  كان الصحابــة يرجعــون إلــى الســيدة عائشــة :  عمل -ٖ

.................................................................................................................... 
 اذكر أسماء عمماء مسممين برزوا في الفقو؟ -ٗ

.................................................................................................................... 
 استنتج أىمية دور العمماء المخمصين في االمة ؟ -٘

.................................................................................................................... 
 دلل عمى مكانة العمماء من القرآن والسنة ؟ -ٙ
 ..مكانة العمماء في القرآن :...................................................................................... -أ

.................................................................................................................... 
 مكانة العمماء في السنة :....................................................................................... -ب

.................................................................................................................... 
 ؟تيةبين المقصود من النصوص الشرعية اآلأ -ٚ
 } ُقْل َىْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَمُموَن َوالَِّذيَن اَل َيْعَمُموَن{ -أ

.................................................................................................................... 
 :" من يرد هللا بو خيرا يفقيو في الدين ". قال  -ب 

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

 : فيما يأتي (  ب ) والعمود (   أ)  ن العمود وفق بي / مسخاالسؤال ال
 العمود   ) ب (  العمود )  أ  (                                                               رقم
 ابن جرير الطبري  )      (   وىو صاحب نظرية اإلبصار نبغ في عمم الفيزياء ٔ
 أبو حنيفة )      (   د عمميةأول من وضع الكيمياء في قواع ٕ
 أبو ىريرة )      (   صاحب كتاب القانون في الطب ٖ
 ابن النفيس )      (   من رواة الحديث النبوي  ٗ
 الحسن بن الييثم )      (   اكتشف الدورة الدموية  ٘
 ابن سينا )      (   كــمـم الفـمــرز في عــب ٙ
 جابر بن حيان ( )        نبغ في عمم التفسير ٚ
 البيروني )      (   صاحب مذىب فقيي ٛ

....  
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 هلخص أحكام الخالوة والخجويد
  أحكام حفخين وحرقيق الراء

 .وجواز الوجهٌن –والترلٌك دائما  الراء من حٌث التفخٌم والترلٌك لها ثالث حاالت هً : التفخٌم دائما ـ
 
أو ساكنة ولبلها ، مضمومة مثل رسل ، أو ساكنة ولبلها مفتوح مثل : أرسل  تفخم الراء إذا كانت مفتوحة مثل: رسول أو -2

 مرصادا ـ لبالمرصاد ـ إرصادا . -فرلة   -أو ساكنة ولبلها كسر وبعدها حرف استعالء مفتوح مثل لــرطاس ، مضموم مثل ٌرسل
 
و كانت فرعون أ –رف استعالء مثل مرٌم ح رجال أو ساكنة ولبلها كسر ولٌس بعدها: ترلك الراء إذا كانت مكسورة مثل  -1

ٌٌْر   منٌر. –خبٌر  –ساكنة بسبب الولف  ولبلها  ٌاء ساكنة مثل : لَِد
 
 فرق. –المطر ـــ مصر ــــ ٌسر ــــ ونذر : ٌجوز الوجهان فً الراء فً الكلمات التالٌة  -3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الوقف والسكجام القطع وأحك       
 لطع الصوت عن المراءة بنٌة االنصراف عنها.(  المطع) 
 مع التنفس بنٌة استئناف المراءة . لطع الصوت عن المراءة(  الولف) 
 لطع الصوت عن المراءة بدون تنفس زمنا ٌسٌرا  ثم مواصلة المراءة. (  السكت) 
  

 مواضع السكت فً المرآن أربعة وهً :

  
 الوقفاإلشاراث الدالت على  

 اإلشارة  الدالة علٌه الولفالسكت وعالمات  2

 س السكت .عالمة  1

 ال ) أي ال ٌجوز أن نمف (ع عالمة الولف الممنو 3

 مـ ) أي ٌجب الولف وٌحرم الوصل (  عالمة الولف الالزم 4

 للى عالمة جواز الولف مع كون الولف أولى 4

 صلى مع كون الوصل أولى جواز الولفعالمة  6

 ج تساوي الطرفٌن(أي جواز الولف والوصل) 7

 :.    :. نمف على اإلشارة الثانٌة ، والعكس بالعكس.) إذا ولفنا على اإلشارة األولى ال  تعانك الولف 8

  

 هوزة القطع والوصل أحكام 

 : أنا ـ أنعمت ـ  إماما ـ أمة .مثل ـ همزة المطع : هً همزة تلفظ دائما فً أول الكلمة ووسطها وآخرها . 2
 

 .صرنا ـ الذي ـ استغنى ـ اللٌلان . مثل:تداء بالكلمة وال تلفظ عند الوصلـ همزة الوصل : هً همزة تلفظ عند االب1
 
 :األسماء همزة الوصل فً ـ 3
 .صادلٌنـذٌن ـ الَ ـنبدأ بها مفتوحة مثل : الَ  إذا كان االسم معرفة -أ
 اثنتان . –اثنان  –اسم  –امرؤ  –سورة مثل : امرأة ـ ابنت ـ اسمه نكرة نبدأ بها مكإذا كان االسم ـ ب 
 
 حسب حركة الحرف الثالث : بهافً األفعال نبدأ همزة الوصل ـ 4

 ب.ــر ــ   اضـــر  مكسورة مثل : ــ  اصـــبـِ الوصل همزة نبدأ ب: إذا كان الحرف الثالث مكسورا  - أ      
 

 أمثل : الــــرَ مكسورة الوصل همزة نبدأ ب: إذا كان الحرف الثالث مفتوحا   -ب      
 

 ــب .ــثـــت ــ اكــــتـٌ ـر   ـ اجــتـ  ـ انـــظـٌ   مضمومة مثل : ادع  الوصل ة همزنبدأ ب: ـ إذا كان الحرف الثالث مضموما  ج     
 

 موا.اتـ –ابـنوا  –امـشوا  –امـضوا  –الـضوا  بها مكسورة ألن أصلها مكسور مثل : كلمات ثالثها مضموم لكن نبدأد ـ         
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 الخالوة والخجويد حدريباث
 : يمي فيما الخطأ العبارة أمام(  ×)  وعبلمة الصحيحة العبارة أمام(  √ضع عبلمة ) /السؤال األول    

 

  .  الوقف عند( فرق  -يسر  –ونذر  –القطر  -مصر) في والترقيق التفخيم الوجيان يجوز)     (  -ٔ
 ر(ألنيا ساكنة بعد ياء ساكنة .ــيــيجب ترقيق الراء في كممة) مص)     (  -ٕ
 . مفتوحة ألنيا(  نـمـالرح)  مةكم في الراء تفخيم يجب)     (  -ٖ
 لنبي .ا عمى المتواتر النقل عمى مبنية التجويد أحكام)     (  -ٗ
 .   االستعبلء حروف ىي التفخيم حروف)     (  -٘
 .الراء تفخيم ىو القرآن في األكثر)     (  -ٙ
 الراء في كممة فرعون مفخمة .               )     (  -ٚ
  
 اختر اإلجابة الصحيحة :  : ثاني السؤال ال 
 .الكممة التي ال تقرأ بجواز الوجيين عند الوقف عمييا  )مصر ـ القطر ـ الفجـر ـ  يسر( -ٔ
 الترقيق (. -جواز الوجيين   –و " ونذر". ) التفخيم ــراء في قولــحكم ال  -ٕ
 الترقيق (. -جواز الوجيين  –حكم الراء في قولو " قرطاس".  ) التفخيم  -ٖ
 الترقيق (. -جواز الوجيين  –حكم الراء في قولو " والَفــْجــْر ". ) التفخيم  -ٗ

            
 الخطأ في المسائل التالية : صوب :   ثالثالسؤال ال

 

                                    . الصواب : .........................................................................ترقق الراء في كممة رسل -ٔ
                                    الصواب : .......................................................   يجوز وصل قولو تعالى ) عوجًا * قيمًا ( .  -ٕ
                                               ...............................الصواب : ........................  ترقق الراء في كممة ريح ألنيا ساكنة بعد كسر .  -ٖ
                                          ...........................................الصواب : ......................   رــصــم الراء في كممة مــخيــفــت ــبجــي -ٗ
                                    الصواب : ............................................ بلوة عند قولو تعالى ) فويل لممصمين ( . يجوز قطع الت -٘
 ( ترقق فييا الراء ألنيا ساكنة وقبميا كسر وبعدىا حرف استعبلء مفتوح.فرقة  –لبالمرصاد   –إرصادا  –قرطاس )  -ٙ

  ...............................................................................................الصواب : ...........
                          

 :الخطأ العبارة أمام(  ×)  وعبلمة،  الصحيحة العبارة أمام(  √ضع عبلمة )  :   رابعالسؤال ال
 ممة .الج عنىم إتمام عمى بناء الوقف أنواع قسمت(     )  -ٔ
 .  ال ( –:.  :.  -مـــ  – صمي ـــ قمي ــ ج) من عبلمات القطع (     )  -ٕ
 .أولى من الوصل ( صمى) عبلمة عمى الوقف(     )  -ٖ
  ( يجب الوقف عمى عبلمة ) قمى (.     )  -ٗ
 ( . مــــ ( ىي البلزم الوقف عبلمة(     )  -٘
 :. ( )  :.  الوقف تعانق عبلمة(     )  -ٙ
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 الوقف في وسط اآلية . يجوز(     )  -ٚ
 . ( ال)  الممنوع الوقف عبلمة(     )  -ٛ
 

    تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين : :  خامسالسؤال ال
  ج ( -ال   -قمى    -صمى  )عبلمة الوقف الجائز مع استواء الطرفين ىي   -ٔ
  (  س -ال     -  قمى -صمى  وصل أولى من الوقف عبلمتو )ــ الٕ
  ج (  -ال   -قمى    -صمى  ـــ الوقف أولى من الوصل عبلمتو ) ٖ
  (  مــــ -ال    -قمى   -:.  :.  عبلمة الوقف الممنوع ىي  )- ٗ
   (  :.  :.   -س    -قمى   - صمى ىي )عبلمة السكت - ٘
  (  مــــ -ال   -قمى   -:.  :.  )عبلمة تعانق الوقف ىي  -ٙ
                      مــ (    - ال  -قمى    - سبلمة الوقف البلزم ىي )ع -ٚ
 

 : الوقف التي تطمب منك استخرج منيا مواضعاقرأ اآليات ثم  : سادسالسؤال ال
   

ِ َربِّ اْلَعاَلِميَن " "-ٔ  .َفُقِطَع َداِبُر اْلَقْوِم الَِّذيَن َظَمُموْا َواْلَحْمُد لِلِّ
                                        

 ِإنََّما َيْسَتِجيُب الَِّذيَن َيْسَمُعوَن َواْلَمْوَتى َيْبَعُثُيُم َّللّاُ ُثمَّ ِإَلْيِو ُيْرَجُعوَن"."  -ٕ
                       

 " .ِو ُىًدى لِّْمُمتَِّقينَ ـيــفِ   َب ــَذِلَك اْلِكَتاُب اَل َريْ " -ٖ
                                     

ِبيَن َيُقوُلوَن َسبلٌم َعَمْيُكُم اْدُخُموْا اْلَجنََّة ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُمونَ "-ٗ  " .الَِّذيَن َتَتَوفَّاُىُم اْلَمآلِئَكُة َطيِّ
                       

 ."  بَل ُتَماِر ِفيِيمْ ــفَ  ٌل ـــيــمــ" مَّا َيْعَمُمُيْم ِإالَّ قَ -٘
  

      " َراَن َعَمٰى ُقُموِبِيم مَّا َكاُنوا َيْكِسُبونَ َكبلَّ  َبْل  " -6
 

ِبي َمَعُو َوالطَّْيَر  َوَأَلنَّا َلُو اْلَحِديدَ »-ٚ  «َيا ِجَباُل َأوِّ
 

 :  مواضع الوقف التالية * استخرج من اآليات السابقة
 ..........ن : ....................................................................الطرفي مع استواءوقف جائز  -ٔ
 : ............................................................................. وقف جائز مع كون الوقف أولى -ٕ
 ..............................................................................وقف جائز مع كون الوصل أولى : -ٖ
 : ............................................................................................... تعانق  الوقف  -ٗ
...................................................: ............................................... ممنوعوقف  -٘  
.........................................: ............................................................الزموقف  -ٙ  
 ................................................................................................سكت : موضع – ٚ
 

 مـــ  

 ج  

   .:  .: 

 ال  
 للـى  

 صلى  

 س  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura83-aya14.html
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 :التجويد حسب ما يطمب منك استخرج من اآليات التالية أحكام  : سابعالسؤال ال
" َفَمْواَل َنَفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمْنُيْم َطاِئَفةٌ "    

"              فانفمق فكان كل ِفْرٍق كالطود"   
    " ُكُموا َواْشَرُبوا َىِنيئًا ِبَما ُكنُتْم 

 ".َسْمَنا َلُو َعْيَن اْلِقْطرِ َوأَ  "
 "            ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا "
         " إن ربك لبالمرصاد  "

    
.................................................................................................. : راء مفخمة -ٔ  
...................................................................................:................راء مرققة  - ٕ  
................................................................:.... الوجيان : ايجوز فييراء كممتان فييما  – ٖ  
 ......................توح .....ء مفرف استعبلراء مفخمة ألنيا ساكنة وقبميا مكسور وبعدىا حكممتان فييما   - ٗ
 .مبينا كيفية النطق بيا ............................................................................. ىمزة وصل -٘
 ................ىمزة قطع ..................................................................................... – ٙ

                                                                                                                                                                           

 :الخطأ العبارة أمام(  ×)  وعبلمة،  الصحيحة العبارة أمام(  √ضع عبلمة )  :   ثامنالسؤال ال 
.مكسورةالوصل يمزة ثالث مفتوحًا أو مكسورًا نبدأ بإذا كان الحرف ال)     (  -ٔ      

.مضمومةالوصل يمزة كان الحرف الثالث مضمومًا نبدأ بإذا )     (  -ٕ  
" امتحن " ىمزة الوصل فييا تقرأ بالكسر ألن الثالث مفتوح.)     (  -ٖ  
وصل تقرأ بالكسر ألنيا اسم معرفة.ال" ىمزة " الحجرات )     (  -ٗ  
" ادع " ىمزة الوصل تقرأ مضمومة ألن الثالث مفتوح. )     (  -٘  
.في األفعال نبدأ بيمزة الوصل حسب الحرف الثاني)     (  -ٙ  
ىمزة وصل تقرأ بالكسر ألنيا اسم نكرة. "اسمو" )     (  -ٚ  
.بدأ بيا مفتوحةاألسماء المعرفة بأل التعريف ن)     (  -ٛ  

.نبدأ بيا مكسورة يجوز أناألسماء المنكرة )     (  -ٜ    
 

 : عملتاسع / السؤال ال
" . لكن ال يجوز القطع ؟ َفَوْيٌل ِلْمُمَصمِّيَن قولو " يجوز الوقف عمى : عمل   -ٔ   

...................................................................................................................  
القطع ال يصح إال في نياية اآليات؟ : عمل -ٕ   

...................................................................................................................  
 .حبود اهللثن 


