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 التوقيع  التوقيع 

 40    

 درجات  ( 10)                                اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي :: السؤال األول

 قبل البعثة : هي دين ابراهيم عليه السالم وكان عليها النبي  1

 الحنفية د( اليهودية ج( النصرانية (ب المجوسية أ(

 يقع مجمع الملك فهد رحمه هللا لطباعة المصحف الشريف في  : 2

 المدينة المنورة د( مكة المكرمة ج( مكة المكرمة ب( مكة المكرمة أ(

 :وبات في فراشه ليلة الهجرة إلى المدينة  أبن عم الرسول  3

   عمر بن العاص د(   بن ابي طالب علي ج(   ابوبكر الصديق ب(   مصعب بن عمير أ(

 : أمرأة من أعظم نساء قريش نسباً وشرفاً , وأكثرهم ماالً هي 4 

 رضي هللا عنها عائشة د( رضي هللا عنها خديجة ج( رضي هللا عنها حفصة ب( رضي هللا عنها أم سلمة أ(

 بفكرة حفر الخندق هو الصحابي :  اشار على النبي محمد 5

   عثمان بن عفان د( ابو بكر الصديق  ج(   سلمان الفارسي ب(   بن الخطابعمر  أ(

 وكسرت رباعيته وشج راسه في غزوة : جرح النبي محمد 6

 تبوك د( الخندق ج( أحد ب( بدر أ(

 :قاطعت قريش بني هاشم وبني عبدالمطلب في السنة  7

 أ(
 العاشرة د( التاسعة ج( الثامنة ب(  السابعة

 :إلى  هاجر أصحاب النبي محمد   8

 العراق د( الشام ج( مصر ب( الحبشة أ(

 : قبل وفاته أخروصايا النبي  9

 الزكاة د( الحج ج( الصالة ب( الصوم أ(

 هي  : مرضعة الرسول  4
 رضي هللا عنها خديجة د( رضي هللا عنها عايشة ج( حليمة السعدية ب( حفصة رضي هللا عنها أ(

  
 درجات  ( 3 )                                                             ؟       من فضائل الخلفاء الراشدينعدد ثالثة  ب( 

1) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

2) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

3) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

   يـــــتــبــع                                                                                      

 هـ 1444)الدور األول( لعام  الثانيالفصل الدراسي  اسئلة
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 ( درجات 10) أمام العبارة الخاطئة فيما يلي :)×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )√( ضع عالمة السؤال الثاني:

 )         ( .35حتى عام  علي بن أبي طالب استمرت خالفة 1

 )         ( . بعد وفاة أمه آمنة بن وهب جده عبدالمطلب كفل وتولى رعاية النبي 2

 )         ( . بعام الفيل عرف العام الذي ولد فيه النبي 3

 )         ( . والتناحر وتعدد الزعامات السياسية اتظهوراإلسالم كانت شبة الجزيرة العربية تعاني من االضطرابقبل  4

 )         ( .  المسلمين في الصالة عندما اشتد المرض على الرسول  أم عثمان بن عفان  5

 )         (  . التاريخفي عهد الملك عبدالعزيز وأبناءه الملوك من بعده شهد الحرمين الشريفين أكبر توسعة لهما في  6

 )         ( .   عاماً  30مدة حكم الخلفاء الراشدين نحو  7

 )         ( .ي تفريق األحزاب في غزوة الخندق كان له دور بارز ف الصحابي الجليل نعيم بن مسعود 8

 )         ( . البالد المفتوحة إلى أقاليم  قَسم عمر بن الخطاب 9

 )         ( . من الصحابة من بعده تسعةالخالفة في  جعل الخليفة عمر بن الخطاب 10

                                                              

 درجات ( 10)                        ( أ ( بما يناسبها من الفقرة ) ب وصل الفقرة )أ (  لسؤال الثالث :ا 

 ) ب ( اإلجابة ) أ ( م

 الغزوة  أول من اسلم من الرجال 1

 السرية  أشد الناس حياء بعد رسول هللا  2

 جندلديوان ا    أبنته فاطمة رضي هللا عنها زٌوجه الرسول  3

 العسس أو الشرطة  لَقب بالفاروقالصحابي الذي  4

  عقبة بن نافع  قائد المسلمين في معركة القادسية 5

  عمرو بن العاص  اإلذن أن يفتح مصر فوافق على طلبه طلب من الخليفة عمر بن الخطاب  6

 ظام والمساعدة على تنفيذ األحكامهم الجند الذين يكلفهم الخليفة بمراقبة األمن وحفظ الن 7

 

  سعد بن ابي وقاص 

  عمر بن الخطاب  ديوان يٌعنى بتسجيل أسماء الجنود , وتحديد مخصصاتهم المالية من بيت المال  8

 ولم يحضرها بنفسه  هي الحمالت التي وجهها النبي  9

 

  علي بن أبي طالب 

  عثمان بن عفان  بنفسه  هي التي قادها النبي  10

  ابو بكر الصديق   

 
 ( درجتان   )                    .تسمية عثمان بن عفان بذي النورين علل . (  أ    :اجب عن األسئلة التالية  (1

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

 

                          (درجات  3)                                                                                               : أكمل الفراغات التالية ( ب

 ......................................................................... و .......................................................................و......................................................................... : من األخالق الحسنة عند العرب قبل اإلسالم* 

 (درجتان    )                         ......................................................................................................................... -1   : اذكر اثنين فقط. من شمائل النبي (ج  
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 (درجات   10)                                اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي :: السؤال األول

  قبل البعثة : هي دين ابراهيم عليه السالم وكان عليها النبي  1

 الحنفية د( اليهودية ج( النصرانية (ب المجوسية أ(

 يقع مجمع الملك فهد رحمه هللا لطباعة المصحف الشريف في  : 2

 المدينة المنورة د( مكة المكرمة ج( مكة المكرمة ب( مكة المكرمة أ(

 :وبات في فراشه ليلة الهجرة إلى المدينة  أبن عم الرسول  3

   عمر بن العاص د(   بن ابي طالب علي ج(   ابوبكر الصديق ب(   مصعب بن عمير أ(

 : أمرأة من أعظم نساء قريش نسباً وشرفاً , وأكثرهم ماالً هي 4 

 عائشة رضي هللا عنها د( رضي هللا عنها خديجة ج( حفصة رضي هللا عنها ب( رضي هللا عنها أم سلمة أ(

 بفكرة حفر الخندق هو الصحابي :  اشار على النبي محمد 5

  عثمان بن عفان  د( ابو بكر الصديق  ج(  سلمان الفارسي  ب(  عمربن الخطاب   أ(

 وكسرت رباعيته وشج راسه في غزوة : جرح النبي محمد 6

 تبوك د( الخندق ج( أحد ب( بدر أ(

 :قاطعت قريش بني هاشم وبني عبدالمطلب في السنة  7

 أ(
 العاشرة د( التاسعة ج( الثامنة ب(  السابعة

 :إلى  هاجر أصحاب النبي محمد   8

 العراق د( الشام ج( مصر ب( الحبشة أ(

 : قبل وفاته أخروصايا النبي  9

 الزكاة د( الحج ج( الصالة ب( الصوم أ(

 هي  : مرضعة الرسول  4

 رضي هللا عنها خديجة د( رضي هللا عنها عايشة ج( حليمة السعدية ب( حفصة رضي هللا عنها أ(

  
 

 (درجات   3 )                                                             ؟       من فضائل الخلفاء الراشدينعدد ثالثة  ب( 

  السابقون إلى اإلسالم .   (1

  .  شهدوا الغزوات مع الرسول (2

 (,  من أعلم الصحابة   الزموا الرسول)                                                       .من العشرة المبشرين بالجنة  (3

   يـــــتــبــع                                                                                      

 هـ 1444)الدور األول( لعام  الثانيالفصل الدراسي  نموذج إجابة
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 ( درجات 10) ( أمام العبارة الخاطئة فيما يلي :×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )√ضع عالمة )السؤال الثاني:

 (   ×    ) .35حتى عام  علي بن أبي طالب استمرت خالفة 1

 (   √    ) . بعد وفاة أمه آمنة بن وهب جده عبدالمطلب كفل وتولى رعاية النبي 2

 (   √    ) . بعام الفيل عرف العام الذي ولد فيه النبي 3

 (   √    ) . والتناحر وتعدد الزعامات السياسية اتقبل ظهوراإلسالم كانت شبة الجزيرة العربية تعاني من االضطراب 4

 (   ×    ) .  المسلمين في الصالة عندما اشتد المرض على الرسول  أم عثمان بن عفان  5

 (   √    )  . في عهد الملك عبدالعزيز وأبناءه الملوك من بعده شهد الحرمين الشريفين أكبر توسعة لهما في التاريخ 6

 (   √    ) .   عاماً  30مدة حكم الخلفاء الراشدين نحو  7

 (   √    ) .كان له دور بارز في تفريق األحزاب في غزوة الخندق  الصحابي الجليل نعيم بن مسعود 8

 (   √    ) . البالد المفتوحة إلى أقاليم  قَسم عمر بن الخطاب 9

 (   ×    ) . من الصحابة من بعده تسعةالخالفة في  جعل الخليفة عمر بن الخطاب 10

                                                              

 (درجات  10)                        ( أ ( بما يناسبها من الفقرة ) ب وصل الفقرة )أ (  لسؤال الثالث :ا 

 ) ب ( اإلجابة ) أ ( م

 العسس أو الشرطة 7 أول من اسلم من الرجال 1

 ديوان الجند  8أشد الناس حياء بعد رسول هللا  2

 السرية 9 أبنته فاطمة رضي هللا عنها زٌوجه الرسول  3

 الغزوة 10 الصحابي الذي لَقب بالفاروق 4

  عقبة بن نافع  قائد المسلمين في معركة القادسية 5

 عمرو بن العاص  6 اإلذن أن يفتح مصر فوافق على طلبه طلب من الخليفة عمر بن الخطاب  6

 ظام والمساعدة على تنفيذ األحكامهم الجند الذين يكلفهم الخليفة بمراقبة األمن وحفظ الن 7

 

  سعد بن ابي وقاص 5

  عمر بن الخطاب 4 ديوان يٌعنى بتسجيل أسماء الجنود , وتحديد مخصصاتهم المالية من بيت المال  8

 ولم يحضرها بنفسه  هي الحمالت التي وجهها النبي  9

 

  علي بن أبي طالب 3

  عثمان بن عفان 2 بنفسه  هي التي قادها النبي  10

  ابو بكر الصديق 1  

 
 ( درجتان   )              .            تسمية عثمان بن عفان بذي النورين علل . (  أ    :اجب عن األسئلة التالية  (1

 زوجه أبنته رقية , ولما توفيت زوجه اختها أم كلثوم . ألن الرسول                                                       

 

                          (درجات  3)                                                                                                  : أكمل الفراغات التالية(  ب

 ( حماية الجار  ,  المروءة  )            الوفاء بالعهد   والشجاعة     و الكرم     من األخالق الحسنة عند العرب قبل اإلسالم :* 

 (  درجتان  )                                                                  الصدق   -1 : اذكر اثنين فقط. من شمائل النبي (ج  

 (اتقان العمل واجتناب الغش , حسن معاملة الجار , محبته األطفال , الرفق بالحيوان )       التواضع -2                                                    
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