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 ةـة اإلسالميّ ـربيالتّ  اّدة ـفي م الثّانيل ـار الفصـاختب

  ن)2,5(أجب بصحيح (ص) أو خاطئ (خ) :   – 1

 ( ... ) . ةنَّ الجَ إلىولصُ الوُ ريقطَ حالِ الصَّلمَ والعَ ملْ العِ بُ لَ طَ  -

 ( ... ) .رة ــجلهِ ة لِ ـنة الثّانيـة في السَّ يَّ ـبِ يْ دَ ـح الحُ لْ ع صُ ـقَ وَ  -

 ( ... ) .ع ـجتماح المُ ـجؤدّي إلى نَ ـلوك يُ ـسُ  شُّ ـالغِ  -

                                                        ( ... ) . رةوَّ ـندينة المُ نها في المَ ـضي هللا عاء رَ ـمَ ت أسْ دَ ـلِ وُ  -

 ( ... ) .ة ــمَ رَّ ـكَ ـة المُ ـكَّ ــــان مَ ـكَّ ـم سُ ــار هُ ـصَ ـاألنْ  -

 ن ) 2,5 (:  إليها تي تنتميورة الّ السّ و  آيـة ـلّ كُ ن ـهم بيْ بط بسَ ارْ  –) 2

 ر   ــــــــجْ الفَ  •                        • ﴾ دٌ ــحَ أَ  هُ رَ ــيَ  مْ ـلَ  نْ أَ  بُ ـسِ حْ أيَ    ﴿ 

 د      ــــــــلَـ البَ  •                         • ﴾ا مeـجَ ا بe ـُح الَ ـالمَ  ونَ ـبُّ ـحِ تُ  وَ  ﴿

 ونـفُ ـفِّ طَ المُ  •             • ﴾  ةٌ ـــمَ اعِ ـنَ  ذٍ ـــئِ مَ وْ ـيَ  وهٌ ـــجُ وُ  ﴿

 حـــــــتْ ـالفَ  •               • ﴾ونَ وثُ عُ بْ مَ  مْ هُ نَّ ك أَ ئِ ولَ أُ  نُّ ظُ  يَ َال أَ  ﴿

 ةـــيَ ـاشِ ـالغَ  •               • ﴾ اـنً ـيبِ ا مُ ًحـتْ ـفَ  كَ ـا لَ نَ ـحْ تَ ـا فَ ـنَّ إِ  ﴿

   ن) 3(  :  يُنـاســبا ــمب الفَــراغ لـأكم -)3

ُسول َصلّى هللا علْيه و َسلّـم إلى المَ صَ دما وَ نْ عِ  -              .............ن ـاة بيْ ــؤاخَ المُ بِ  مَّ ـتَ ـرة اهْ نوَّ دينة المُ ل الرَّ
 .  ............. وَ 

ُسول َصلّى هللا علْيه و َسلّـم -   .  » .............وَ  ينَ ـيقِ دِّ الّصِ  َو ينَ ـيِّ بِ ع النَّ مَ  ........... الّصدُوقُ ر اجِ التَّ «: قال الرَّ

ـاس . ...........َعلْيـِه و نَْشـِر  ...........أَْوَصانَا اإلْسـالم بِِسـتْـِر الُمْسلـم و َعـدَِم  -   بَْيـن النـَّ

 ن) 2(   يــة :ــات اآلتأكمــل اآليَ  -)4

َ﴿الى :ــعَهللا تَالــقَ )18(...........................ىلَإَِو)17(...........................ِلبِى اِإللَإِوَنُرُظْن يََالفَأ

 . الغاشيــةسورة  ﴾ )20( ..................ى .........لَ إِ  وَ  )19( ...........................َو إِلَى 
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الُبطلَطَط--

لحح الحصْلـع صع ُصقـقََوَ--

ـؤدييـُـــلوكلوك يُسسســسُسُُُّّـششُُّّغـالِغ

ضيضي هللاََـــاء راء رمــسَمَْْأت أس

سم ُسُهــُُه ـةكــككمـــــــَــان مان مكـََّّـككََّّسسســـ

والسو و آيـةآيـةّّكككـلـّلُّكُكـن يـبْي

َُ          ••om﴾﴾ـدٌٌحــَحَأ

﴾•                          

الم•            

ـحــــــــتتتـــــــتتْفـََالفالفََ••       

ـةةيييـــــييََشــاشاِشغـَغالغَ•
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