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 اختر المناسب من  أ   أو ب  أو  ج   أو  د !
 فهم المفردات –أوال 

 إذا انتصف النهار ....                 -1
 انتهى الصبح -د ء الليل جا -غربت الشمس    ج -صليت الظهر    ب -أ      
 اهلل الذي ... مث مييتكم  -2

 أضعفكم -أحياكم    د -أطعمكم          ج  -أكرمكم         ب -أ 
 املتقون ... كل ما هنى عنه اهلل                  -3

 يبدون -خيفون            د -حيتنبون            ج -ميتثلون         ب -أ
 العقل نور نفرق به بني ....   -4

 اخلري والشر   -د     األجر والعذاب -ج  املنكر والباطل   -املعاصي والنواهي  ب -أ 
 ال ...  املدرس للطالب أن يرجع إىل بيته قبل امليعاد     -5

 يسمح -جيوز              د -يتمّن               ج -يكره            ب -أ      
 سافر حممد إىل الشام لـِ ... فيها بأموال خدجية  -6

 يعتمد  -يقضي             د -يتاجر              ج -يقوم             ب -أ     
 كان حممد ص م ... يف ملبسه وأكله ومسكنه   -7

 عفيفا   -أمينا               د -شريفا              ج -بسيطا          ب -أ 
 من األخالق احلسنة ... عند معاملة الناس .       -8

 الطمع -التواضع           د -املباهاة              ج -التكرب          ب -أ      
 ... الغزايل  كتبا كثرية، منها كتابه املشهور )إحياء علوم الدين(    -9

 نب ه   -أل ف              د -وجد          ج -وض ح              ب -أ
      مل ينـزل القرآن على حممد ص م ....   -10

 مرات      -مفرقا             د -مجلة           ج -منج ما           ب -أ  
 لن ... عجائب القرآن وأسراره إىل يوم القيامة -1

 تنفد -تكمل            د -تتم            ج  -تبقى             ب -أ
 للمؤمنني الصاحلني يأيت القرآن ... يوم القيامة   -12



  برهانا   -قانونا             د -دستورا        ج -شفيعا            ب -أ        
 وقد ... الرسول املسلمني على أن يعملوا بتعاليم القرآن    -13

 بني   -أذن              د -أمر             ح -حث             ب -أ  
 لقد ... املشركون وحدانية اهلل تعاىل .  -14

 خاف  -خشي           د -أنكر            ج -صد ق           ب -أ   
 ... املآلئكة، فسجدوا آلدم عليه السالم -15

 أطاع -امتنع            د -استكرب         ج -أىب              ب -أ         
 اهلل هو ... وكل شيء هالك إال وجهه  -16

 احلكيم -احلي             د -العزيز           ج -القيوم            ب -أ  
 فهم الجمل    -ثانيا 
 ملا وصل الرسول إىل املدينة املنورة ....  -17

 انتهت الدعوة اإلسالمية        -حدث فيها االختالف والتفرق      ب -أ        
 آخى بني املهاجرين واألنصار -تعو د الناس الفحشاء واملنكر         د -ج        
 املسلم إن فعل الشر  ....إن   -18

 غري املنكر بلسانه  -مل يظلم امرأ مسلما                   ب -أ        
 وفقه اهلل إىل حل املشاكل -استحيا أن يلقى اهلل                   د -ج        
 من رأى منكم منكرا ....  -19

ه بيده                            ب -أ          فليحسن إىل جاره -فليغرير
 فليقل خريا أو ليسكت -فليكرم ضيفه                          د -ج       
 من يؤمن باهلل .....   -20

 يكفر عنه سيئاته -يدخله نارا خالدا فيها                 ب -أ        
 يضل اهلل عن سبيله -يعص اهلل ورسوله                    د -ج        
 لرسول يساعد كل حمتاج يف السر  ....كان ا  -21

 حّت  ال يعلمه أحد -حّت  يعامله معاملة حسنة             ب -أ        
 حّت ال يسمح له بذكر السوء -حّت  حيسن الظن  به                   د -ج       

 إن  الغزايل فقيه ....  -22
 بالتدريس أحيانايشتغل  -يفكر بعقله يف خملوقات اهلل           ب -أ
 يرحتل إىل بالد كثرية  -يتكلم عن أحكام الشريعة            د -ج



 اهلل هو القيوم ....  -23
 ال يشفع أحدا إال بإذنه                        -ال يعجزه شيء                        ب -أ        
 اخللق كلهيدبر شؤون  -يرزق كل شيء                      د -ج        
 إن الرسول ال يهدي قومه ، فاهلل هو الذي يهدي من يشاء ....  -24

 ما نراك إال بشرا مثلنا  -ما على الرسول إال البالغ            ب -أ   
 وما أرسلناك إال رمحة للعاملني           -وما اتبعك إال أراذلنا                 د -ج  
 التراكيب    –ثالثا 
 . اهلل يدخلكم يف رمحته إن .. -25

 يتقون -تتقوا             د -تتقون            ج -تتق             ب -أ       
 ... جاء وقت الصالة أسرع الطالب إىل املسجد -26

 إذا -من          د -لو               ج -إن                ب -أ       
 لو كنت رجال غني ا ... مجيع أموايل يف سبيل اهلل  -27

 ألنفق -أنفق          د -ألنفقت         ج -أنفقت           ب -أ       
 مل يكن املسلم الصاحل .... -28

 ليعتمد على نفسه -ليخون أخاه                          ب -أ
 معاملته لتصلح -لتستمر صداقته                      د -ج

 أن يتكلموا هبا جيدا.يتعلم الناس اللغة العربية ...  -29
 حّت يستطيعون -يستطيعوا    د حّت   -يستطيعون   ج -ليستطيعون       ب -أ

 دعا املدرس إىل أمهية ...  -30
 العامل اإلسالم   -عامل اإلسالمي      د -رياضة البدنية     ج -الرياضة البدنية    ب -أ

 املرتمجة املسلمون ... اللغة العربية جيدايستفيد من الكتب  -31
  الذين ال يفهمون -الذي ال يفهم                        ب -أ

 الاليت ال يفهمن  -اليت ال تفهم                         د -ج
 تكلمنا مع بعض الطالب .... -32

 املصريني   -املصريون           د -املصريات      ج -مصريني        ب -أ
 وصل املهاجرون من أصحاب الرسول إىل املدينة ....   -33

 ساملون -ساملني             د -ساملة           ج -ساملا            ب -أ        



ْلقِ  يف  و يـ تـ ف كَُّرون   ُجُنوهِبِمْ  و ع ل ى و قـُُعوًدا ِقي اًما اللَّه   ي ْذُكُرون   الَِّذين   -34  خ 
او اتِ  ل ْقت   م ا ر بَـّن ا ضِ و اأْل رْ  السَّم  ا خ  ان ك   ب اِطاًل  ه ذ   ع ذ اب   ف ِقن ا ُسْبح 

 كلمة )باطال( = ....  .النَّارِ 
 خرب  -نعت               د -مفعول به      ج -حال             ب -أ       
 ال حيضر يف هيئة التدريس إال .... -35

 املدر سون -املدر ِسني           د -مدر س ني       ج -مدر سا          ب -أ       
 


