
よُ ائُ زُ ة الج ُيُ ．رُ هُ مُ الج ُ
ُيُ  よُُ ق ُيمُ ة الد   ُيُ اط  بُ عُ ة الش 

ُُةيُ 
بُ رُ التُ  ةُ ارُ ら ُوُ 

ُُةيُ نُ طُ ال．ُ ُ ة ُيُ 
بُ رُ التُ  ةُ يُ يよُ د ُمُ 

طائُ زُ الج ُــــ ة يُ  س  ُــــُُ よ و 
ُمُ  ُرُ د  ُ．ُ ف ُالتُ وُ ُ اء ُج ُالꞌꞌ ُよةُ س  ُ ら ُُ．بُ ـــ ة اصُ الخ ꞌꞌُق  ر 

 ـــُ ةيعُ 

 
 
 

ُ

ة اأول゜ îُ( 6): ال．ضعي 
ُ

 

 îُ( 4)                                                                     أكمل كتابか اآياき مع ضبطها بالّشكل الّتامب  (1

ىب نب مب زب رب ﾈٱﾉٱぎٱ

が من   زن رن مم ام 
 ب نفطاゆس．おゆ ال ( من  6تإلى  9ةاآياき: )من 

 îُ( 1ُ)                                                                                      تيî: الّتالي تيîكلم，ّضح معنى ال (2

ゆين: اأبراめّي．م ال : 

 îُ( 1)                  باشتمل امقطع الّسابق من س．おゆ النفطاゆ على ف．ائめ ，إゆشاداき عめيおめ، اもكر ，احおめ منها (3

انية ة الث  îُ( 6): ال．ضعي 

   ﾉٱﾈٱぎحب جب هئ  مئ خئ  حئ جئ يي ىي   ني مي  زي ري ٱ 
 .ت．بُةس．رة المن  (60) اآيةُ: が جح مج حج مث هتمت خت حت  جتهب مب خب

 îُ( 2)                                                    ؟مااأشめّ حاجか بينهما الفرق بيî الفقير ，امسكيî، ，من  (1

 îُ( 4)                                                                                         :اأسئلか الّتاليか   نأجえ ع (2

            ٱが   حئ جئٱぎما معنى ق．ل。 تعالى: 

         :が يي ىي ぎما معنى ق．ل。 تعالى: 

   ُむةة: اما ربية اإسامي   الت 

ُط انيةثُ ال :ست．ُ・اُم  مت．س 

 30/05/2021اريみ: التُ 

ُ انياختبار الفصل ال ساعة واحدُة: ةامد   ث 

...................................................  ام:  

................................................... :  قب الل    
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が   حئ جئٱぎما معنى ق．ل。 تعالى: 
ٱٱٱٱがهب مبٱぎما معنى ق．ل。 تعالى: 

ة اُإ ةال．ضعي  む :(8 )îُماجي 
ياق بأîَ جمعّيか    :الس  الحّي حりينا فسألت。 عن سبえ حりن。، فأجاب  الخيرّيか  ，جきめ صめيقا لú من  الحّي 

 لú مال يتصめّق ب。ب بأم．الهê، ，ه． ل يم صめّقدعت الّناる للت
.ُ)êب )رواه البخا́ر ُومسل"かقめعن الّطريق ص ・もُتميط اأ，" : ند: قا¡ ゆس．¡ ه    الس 

عليمة ．ّضح في。 لصめيقú بأîَ الّصめقか ليست مقص．おゆ على اما¡ فقط، ，تやكر ل。  اكتえ م．ض．عا ت:ُ الت 
 مستشهめا بما تحفば من الّنص．ص الّشرعّيかب  ،الّيかأن．اぱ الّصめقاき غير ام بعض
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