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 :لسنـــــــــــــــــدا

                                                                                                                                  
 

 

   

 
 ن 12الجزء األول: 

 المطلوب:
ريق   -هري  - لرين ابرين لسرياسا قريال: ح   : ...حريثين  ليري ّ :    يف تفسري   قال ابن جرير الطربي -1 ريقْ أ      س  ه م  س 

 اهللا وهو اس  من أمساء اهلل.
اسريري  ك ابريريه يف ال فسريري  و ريريعفه يف عريريوت ال فسريري  ا مث اذكريرير يف تفسريري  اةيريري  جريريريرأذكريرير عريريوت ال فسريري  الريريهي ال مريريث  ابريرين  -

                                  ن2 .الهي يعاسسه
  .....................................................................................................................................................................:وابلجا

 ن4د بقي  اخلصائص دون شرح.لث  ألال ؟ وحثد موضعها بسطرا مث  ماه  خا ي  الشريع  اليت يش  إليها السعث -2
       ......................................................................................................................................: ..............................الجواب

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

 ن2.25:   يتيف اجلثول اة تصحيح اإلجاب  اخلاطئ دلعاسس  مع ايف اخلاع   xضع لالم   -3
  تصحيح الخطأ خطأ صح أقسام المد أنواع المد الكلمة
    حركات6ما ميث  خمفف كيم   مث الزم  

    ما ميث ليى اخليار لارض ليسكونمث    

    حركات2ما ميث  لوضمث     

 

 الفوج: القسم: :االسم اللقب:

 اختبار العلوم اإلسالمية
 الفصل األول

 

                      

                       

 [4-1اجلايني  ]        
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 ن1.75الواردة يف الكيمات اةتي  ليى اجلثول.  ال تهكر ادلث الطسيع  .     أحكام ادلث اس خرج -4
 حكمه قسام المدأ أنواع المد الكلمة
 واجب   

  حركات6ما ميث مبقثار    

   مث م صل واجب 

ن2.الكرمي  اةي حكما وفائثة من   عسطاس -5  

...../الفائثة:.............................................................................احلك :.........  

ن(00الثاني) الجزء  

 السند

 

 

 

 المطلوب:
ن2.  السسيل هو الطريق  الفكرة الرئيسي  ليحثيث الشريف وض ح -1  

........................................................:.........................................الجواب  
ن2. يف احلثيث الشريفوحّثد موضعه بسطر  ؟ يش  إليه احلثيثما هو سسب االحنراف لن الفطرة الهي  -2  

:.................................................................................................الجواب  
ن4مع ضرورة ملء الفراغات.  ادل عاسس  ععا ربني السه  باربط  -3  

 

 
 

 الفطرة

 العيماء والثلاة

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

 اإلسالم

 الغزو الثقايفلوامل 

 ال قييث األلمى

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

 لوامل إيقاض الفطرة

  العقائثي  والفكري  السيطرة 

 إحياء القثوة ادلثالي 

وفيقــــــــــبالت  

خطَّ رسوُل اهلِل  يَّى اهللُ لييِه وسرييَّ   خطِّريا بيريِث  مث قريال : هريها  »:  -رض  اهلل لعه  -لن لسث اهلل بن مسعود 
سريريسيُل اهلِل مسريري قيمواا وخريريطَّ خطوطوريريا لريرين مييعريريه و الريريها مث قريريال : هريريه  السريريسُل لريرييي معهريريا سريريسيل  إال لييريريه شريرييطان  

ِسي ا ِ ر اِط  ُمْس  ِقيموا ف اتَِّسُعوُ  و ال  تري  َِّسُعوا السُُّسل  فري  ري ف رَّق  ِبك  ل ْن س                    أمحثروا   «ِيهِ يثلو إليها مث قرأ : و أ نَّ ه ه 
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