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 (01×  01×  01)الشهرية  مسابقةللنموذج األجوبة الصحيحة 
  ه0441 اآلخرةجمادى شهر 

 

 الخيار الثالث الخيار الثاني الخيار األول ـــؤالالســ 

وِبَقات: )ملسو هيلع هللا ىلصقال النيبُّ   .1
ُ
وِبَقات)معىن ...(. اجَتِنُبوا السَّْبَع امل

ُ
ْهِلَكات اليت تتعب البدن (:امل

ُ
شغالت عن ذكر  امل

ُ
امل

 اهلل

 سخَ ز النُّ تميَّ تَ   .2
ُ
ا اللِ ن خِ ن مِ كِ ة أنه يُ يَّ ديثِ يق املوسوعة الَ طبِ رة لتَ طوَّ ة امل

 :لــ ح بدون إنرتنت صفُّ التَّ 
م سلِ خاري ومُ البُ 

  وشروح األحاديث
قسم أحاديث 

 منتشرة ال تصح فقط

م سلِ خاري ومُ البُ 
وقسم أحاديث 
 منتشرة ال تصح

 ِإنَّ الَْدَي الصَّاِلَح، والسَّْمَت الصَّاِلَح،: )َمن هو راوي َحِديث  .3
 (:واالقِتَصاَد ُجْزٌء ِمن ََخَْسٍة وِعْشرِيَن ُجْزًءا ِمن النُّبُـوَّةِ 

أبو هريرة رضي اهلل 
 عنه

عبد اهلل بن عباس 
 رضي اهلل عنهما

جابر بن عبد اهلل 
 رضي اهلل عنهما

 سخَ زات النُّ ي  ن مُ مِ   .4
ُ
 :ةيَّ ديثِ يق املوسوعة الَ طبِ ن تَ رة مِ طوَّ ة امل

روح إضافة شُ 
 يف التطبيق األحاديث

إضافة ية إمكانِ 
داخل  َتعِليقاتال

 التطبيق

خاِصية الَبحث 
وُضوعي

َ
 امل

عن االلِتَفاِت يف الصَّالِة؟  ملسو هيلع هللا ىلص َسأَلُت َرُسوَل اهلل: َمن القائل  .5
 ؟( هو اخِتاَلٌس ََيَْتِلُسُه الشَّيطاُن ِمن َصالِة الَعْبدِ : )فقال

عبد اهلل بن ُعمر 
 رضي اهلل عنه

َحِكيم بن ِحزام 
 رضي اهلل عنه

عائشة رضي اهلل 
 عنها

الرئيسة  ك البحث يف الصفحةِ ة جبانب حمر  املوجودَ  (الرتس)أيقونة   .6
 ل

ُ
 :تشري إىلاملوسوعة الديثة تطبيق رة من طو  لنسخة امل

خيارات البحث 
 املتقدم

ضبط إعدادات 
 التطبيق

االنتقال إىل التصفح 
 بدون اتصال

7.  
اللهم إِّن  أَعوُذ ِبك ِمن َزواِل نِعَمِتك، : )ملسو هيلع هللا ىلصكان ِمن ُدعاِء النيب  

: املقصود ب(. وََتَوُِّل َعاِفَيِتك، وُفجاَءِة نِْقَمِتك، وََجيِع َسَخِطك
 (:ُفجاَءِة نِْقَمِتك)

حرص اإلنسان على 
 اإلنتقام

صاِئب اليت تَأِت 
َ
امل

 ُسوء اخلَاِتَة بـَْغَتة

إذا َعِمَل  ملسو هيلع هللا ىلصكان َرسوُل اهلل : عن عاِئشَة َرِضَي اهلل عنها قالت  .8
 (:أَثـَْبَتهُ )املقصود بـ . َعماًل أَثـَْبَتهُ 

َعِمَلُه إذا تـََيسََّر ومل 
 يَتَكلَّف يف َعَمِله

َأْظَهَرُه للناِس وَعلََّمُهم 
 ِإيَّاه

أَتَقَنُه وَأحَكم َعَمَله 
 فيه وَداَوَم عليه

9.  
املوجودة يف القائمة ( تنبيهات علمية)نبيهات يف صفحة كم عدد الت  

 تنبيه علمي 15 تنبيهات علمية 11 تنبيهات علمية 8 لتطبيق املوسوعة الديثية؟ اجلانبية

11.  
اللَُّهمَّ اْرََحُْهَما فإِّن  ): الثـْنَـْْيِ من َأصحابِه وقال ملسو هيلع هللا ىلصَدَعا النيبُّ 

اَلَسن واُلَسْي  َمن ُُها َهذان الصَّحابِيَّان؟ .(أَْرََحُُهما
 رضي اهلل عنهما

اَلَسن بن َعِليٍّ 
وُأَسامة بن َزْيد رضي 

 اهلل عنهما

عبد اهلل بن الزُّبـَرْي 
وأََنس بن ماِلك 
 رضي اهلل عنهما

 


