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  )الحديث( .من والده وولده......ال يؤمن أحدكم حتى أكون) ص(قال رسول اهللا   .1

  أمينا  )د  ليهامحبوبا   )ج  أحسن الناس لديه  )ب  أحب إليه  )أ  

  )الحديث(......وأعلمكم باهللاإن أتقاكم   .2

  نبيكم  )د  أنا  )ج  محمد  )ب  رسولكم  )أ  

  )الحديث..........(إذا أمرهم أمرهم) ص(كان رسول اهللا   .3

  بما يطيقون  )د  بالمعارف  )ج  بالسهل  )ب  بالخير  )أ  

  )نص الحديث. (من ذنبك وما تأخر........إن اهللا قد غفر لك  .4

  كل ذنب  )د  ما حدثكل   )ج  ما تقدم  )ب  ما مضى  )أ  

  ......األولى في العبادة  .5

  الحج  )د  القصد  )ج  الصوم  )ب  المبالغة  )أ  

  )الحديث. (وتصديق برسلي.............انتدب اهللا لمن خرج في سبيله ال يخرجه  .6

  إال إيمان بي  )د  إال اإلخالص  )ج  إال الجهاد  )ب  ليقين بوجوديإال ا  )أ  

  



 

 

  )الحديث(..........بين، وبينهما الحالل بين، والحرام  .7

  فارق  )د  السنة   ) ج  بعض المحاسن  )ب  تأمور مشتبها  )أ  

  )الحديثنص . (إذا صلحت صلح الجسد كله..........أال وٕان في الجسد  .8

  روح  )د  قلب  )ج  مضغة  )ب  قطعة لحم  )أ  

  ما معنى تالحى الرجالن؟  .9

  تنازعا  )د  دعوا  )ج  صليا  )ب  لعبا  )أ  

  .الخ" ونهاهم عن أربع عن الحنتم"في حديث " الحنتم"معنى  ما  .10

  الجرة  )د  اكل مال اليتيم  )ج  الخنزير  )ب  الزنا  )أ  

  )الحديث( .، وٕانما لكل امرئ ما نوى...........إنما األعمال  .11

  عبادات  )د  بالوضوء  )ج  باإلخالص  )ب  بالنيات  )أ  

  )الحديث( .األيام في.........كان يتخولنا) ص(إن رسول اهللا   .12

  بالعبادات  )د  بالتعليم  )ج  بالموعظة  )ب  بالخطبة  )أ  

  )الحديث(الناس في كل خميس ............كان عبد اهللا  .13

  ينصح  )د  يذكر  )ج  ينصر  )ب  يعظ  )أ  

  ؟"فبرك عمر على ركبتيه"في حديث " برك"ما معنى كلمة   .14

    Move  )د  Kneel down  )ج  Jump  )ب  Run  )أ  

  



 

 

  )الحديث.........(من كذب علي متعمدا  .15

فقد مات   )أ  

  بدون إيمان

فليستعد للدخول   )د  فليتوب إلى اهللا  )ج  فليتبوأ مقعده من النار  )ب

  .إلى النار

  )الحديث..........(كل شراب أسكر فهو  .16

 واجب  )د  جائز  )ج  حالل  )ب  حرام  )أ  

  )الحديث(......منوميمونة كانا يغتسالن ) ص(أن النبي   .17

  ماء مالح  )د  ماء حار  )ج  ماء طهور  )ب  إناء واحد  )أ  

  )الحديث(........فيضع فاه) ص(كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي : عن عائشة قالت  .18

  على اإلناء  )د  كأسعلى ناحية ال  )ج  على موضع في  )ب  على وسط الكأس  )أ  

  ؟"كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي حتى إذا"في حديث " بيداء"ما معنى   .19

 معركة  )د  غابة  )ج  صحراء  )ب  موضع فيه ماء  )أ  

 حول التقديم والتأخير كل سؤالعندما أجاب عن في حجة الوداع يقف ) ص(أين كان رسول اهللا   .20

  ؟"افعل وال حرج"

  في المسجد  )د  مدينة  )ج  مزدلفة  )ب  منى  )أ  

  ........."أال ليبلغ الشاهد منكم"خطبة الوداع في ) ص(قال النبي   .21

  الغائب  )د  سائر المؤمنين  )ج  اخوانكم في الدين  )ب  الحاضر  )أ  

  



  

 

  )الحديث. (وفوضت أمري إليك..........اللهم اسلمت  .22

  عيني إليك  )د  إليك شؤوني  )ج  وجهي إليك  )ب  قلبي إليك  )أ  

  )الحديث........(أحداإذا كان أحدكم يصلي فال يدع   .23

  يفسد صالته  )د  يمر بين يديه  )ج  يقرأ القرآن عنده  )ب  يلعب أمامه  )أ  

  )الحديث. (كأنما وتر أهله وماله.......الذي تفوته صالة  .24

  العصر  )د  الصبح  )ج  الظهر  )ب  الجمعة  )أ  

  )الحديث.......(إذا عجل به السير جمع بين) ص(كان رسول اهللا   .25

  الصبح والظهر  )د  العشاء والصبح  )ج  الظهر والعصر  )ب  المغرب والعشاء  )أ  

  )الحديث...........(قلت يا رسول اهللا، أي مسجد وضع في األرض أول؟ قال: عن أبي ذر قال  .26

  مسجد التقوى  )د  المسجد الحرام  )ج  المسجد النبوي  )ب  المسجد األقصى  )أ  

  القيامةمن شرار الخلق عند اهللا يوم   .27

من بنى مسجدا   )أ  

  على قبر الصالح

شتم مسلما من   )ج  الحج من لم يؤد  )ب

  آخر

  شارب الخمر  )د

  ؟التيمملمن   .28

  لمن لم يجد الماء   )د  لمن أراد الخطبة  )ج  لمن أراد الحج  )ب  أراد الصوملمن   )أ  

  ........كان يصلي العصر والشمس) ص(أن رسول اهللا   .29

  في كبد السماء  )د  مرتفعة حية  )ج  طالعة  )ب  قد غربت  )أ  

   



  

 

  )الحديث........(وهو) ص(كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول اهللا   .30

  عنده  )د  في المسجد  )ج  أبكم  )ب  أعمى  )أ  
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