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(١قال ﷲ عا سورة  : .......إنما اﳌؤمنون إخوة
)ا ر/ا رات /عراف/البقرة(
(٢قال ﷲ عا إخبارا عن  ........ع سورة عراف  :و أن لكم
) ود/نوح/ثمود /اد(
(٣قال ﷲ عا إخبارا عن  ........ع سورة عراف  :و أنا لكم نا أم ن.
)نوح /عاد /ود /نور(
(٤الدين ............
)النصر /السﻼم /من /النصيحة(
 ..........(٥النصيحة  ،ولكتابه ولرسوله وﻷئمة اﳌسلم ن وعام م
)الت ن /اللذين /الل ن /الدين(
 (٦الدين النصيحة ...... ،لكتابه ولرسوله وﻷئمة اﳌسلم ن وعام م
) /لن يه/لرسوله/لكتابه(
(٧الدين النصيحة ،و .........ولرسوله وﻷئمة اﳌسلم ن وعام م
)لرسوله /لكتابه /لرسوله،
(٨با عت رسول ﷲ ص ع  ..............و يتاء الز اة والن ل ل مسلم
)إيتاء الز اة  /والن  /إقام الصﻼة /ل ل مسلم(
(٩با عت  ............ص ع إقام الصﻼة و يتاء الز اة والن ل ل مسلم
)ن ﷲ  /والن  /إقام الصﻼة /رسول ﷲ(
(١٠ﻻ  .........أحدكم ح يحب ﻷخيه ما يحب لنفسه
)يحب /سلم /يحسن /يؤمن(
(١١ﻻ يؤمن أحدكم ح  ...........ﻷخيه ما يحب لنفسه
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)يحب /يؤمن /يحسن /سلم(
(١٢قال ﷲ عا سورة .......و نك لع خلق عظيم
)القلم/ن /النور /ق(
(١٣قال ﷲ عا سورة ن و نك لع  .........عظيم
) لق /حلق /خلق /لك(
(١٤قال ﷲ سورة  : ...........وال اظم ن الغيظ والعاف ن عن الناس.
)البقرة /ن /ق /آل عمران(
 (١٥ان  .........ص أحسن الناس خلقا
)ن ﷲ  /خلقه /حسن /رسول ﷲ(
 (١٦ان رسول ﷲ ص  .........الناس خلقا
)أحسن  /أكمل /أجود /أتمم(
(١٧ما مست  .........وﻻ حر را أل ن من كف رسول ﷲ ص
)زم ر را /ديباجا /است قا /حر را(
(١٨وﻻ شممت  .......قط أطيب من رائحة رسول ﷲ ص
)طيب /مﺲ /رائحة /ل ن(
 (١٩لقد خدم  .......ر رسول ﷲ ص عشرسن ن
)مالك /أنور /بن عباس /أ ﺲ(
 (٢٠ما قال رسول ﷲ ص ﻷ ﺲ قط.........:
)خدمة /كذب /صدق /أف(
 (٢١وﻻ قال رسول ﷲ ص ل ء فعلته ............ :؟
)لم فعلته/لم أفعله /أﻻ فعلت كذا /فعلته(
(٢٢وﻻ قال رسول ﷲ ل ء لم أفعله.......... :؟
)لم أفعله /أﻻ فعلت كذا؟  /فعلته /أفعله(
 (٢٣أ ديت رسول ﷲ ص  .......وحشيا
)خمارا /خمرا /حمارا /حمرا(
(٢٤سألت رسول ﷲ ص عن .......و ثم
)البحر /ثم /الذنب /ال (
 ......... (٢٥حسن ا لق
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)ال  /ثم  /الذنب /البحر(
 ............ (٢٦ما حاك صدرك وكر ت أن يطلع عليه الناس
) ثم /الذنب /ال  /البحر(
 (٢٧لم يكن رسول ﷲ ص  ...........وﻻ متفحشا
)متفحشا /فاحشا /ظاﳌا /اذبا(
 (٢٨إن من خياركم أحسنكم ............
)خلقا /حلقا /أخﻼقا /أحﻼقا(
(٢٩ما من ء  ........م ان العبد اﳌؤمن يوم القيامة من حسن ا لق
)أحسن /أك  /أك  /أثقل(
 (٣٠و ن ﷲ يبعض  ..........البذي
)البذي /ال اذب /اﳌتفحش/الفاحش(
 ........... (٣١و الذي يت لم بالفحش ورديء الكﻼم
)البذي /الفاحش /اﳌتفحش /ال اذب(
 ......... (٣٢والفرج ما أك مايدخل الناس النار
الفرج /الفم /النار /الناس(
 ................ (٣٣حسن ا لق ما أك ما يدخل الناس ا نة
)ا نة /الناس /تقوى ﷲ  /حسن ا لق(
 (٣٤خياركم خياركم لـ .............
) سائكم /سائه /سائك /سا م(
 ........... (٣٥اﳌؤمن ن إيمانا أحس م خلقا
)أك  /أك  /أحسن /أكمل(
(٣٦إن  ........ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم
)اﳌؤمن  /اﳌسلم /ا سن /اﳌص (
 (٣٧إن من أحبكم إ و أقر كم م مجلسا يوم القيامة أحاسنكم ..........
)أكمل /أخﻼقا /خلق/أقرب(
(٣٨إن من أ غضكم إ و أ عدكم م يوم القيامة .............
)أخﻼقا /اﳌتف قون/ال ثارون /اﳌ شدقون(
(٣٩اﳌتف قون و ...........
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)اﳌ شدقون /ال ثارون /أخﻼقا /اﳌتك ون(
 ......... (٤٠و كث الكﻼم ت لفا
)اﳌ شدقون /اﳌتف مون /اﳌتك ون /ال ثارون(
 ......... (٤١اﳌتطاول ع الناس بكﻼمه
)اﳌ شدقون /اﳌتف مون /اﳌتك ون /ال ثارون(
(٤٢قال ﷲ عا سورة  ........واخفض جناحك للمؤمن ن
)ا رات /ا ر /الك ف /ال عمران(
 (٤٣قال ﷲ عا سورة  .........ولوكنت فظا غليظ القلب ﻻنفضوا من حولك
)البقرة /ال ساء /آل عمران /اﳌائدة(
(٤٤اتقوا النارولو شق  ........فمن لم يجد فب لمة طيبة
)طيبة /لمة /كﻼم /تمرة(
 (٤٥ال لمة الطيبة ..........
)الطيبة /الصدقة /صدقة/كذب(
(٤٦ﻻ تحقرن من  ....ش ئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق
)اﳌعروف /اﳌنكر /اﳌسلم /اﳌؤمن(
 (٤٧ر اض الصا ن من كﻼم سيد اﳌرسل ن  ،لﻺمام ...........
)الرازي /النووي /الشاف  /العسقﻼ ي(
 (٤٨بلوغ اﳌرام من أدلة ح ام ل افظ .........
)النووي /ا نب  /ابن ر العسقﻼ ي /الشاف (
 ...........(٤٩من كﻼم سيد اﳌرسل ن لﻺمام النووي
)بلوغ اﳌرام /دليل الفا ن /أدلة ح ام /ر اض الصا ن(
 ..........(٥٠من أدلة ح ام ل افظ ابن رالعسقﻼ ي
)دليل الفا ن /ر ا ض الصا ن /تقو م اللسان /بلوغ اﳌرام(
(٥١سورة  ..........آخرسورة القرآن الكر م
)الناس /الفلق /خﻼص /اﳌسد(
(٥٢اﳌعوذتان  ،ما ما؟ سورة الفلق وسورة..........
)الفلق /الناس /خﻼص /الفاتحة(
 (٥٣قل أعوذ برب  .........ملك الناس
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) له /الفلق /الناس /حد(
 (٥٤قل أعوذ برب  ........من شرما خلق
)الناس /الرب /اﳌلك /الفلق(
 (٥٥تبدأ سورة  ..........بـ قل أعوذ برب الناس
) سان /الفلق /خﻼص /الناس(
 (٥٦تبدأ سورة  ..........بـ قل أعوذ برب الفلق
)الفلق /خﻼص /اﳌسد /الناس(
 (٥٧تبدأ سورة .............بـ قل و ﷲ
)الفلق /خﻼص /الناس /اﳌسد(
(٥٨عدد أيات سورة خﻼص .........:
)(٧/٤/٦/٥
(٥٩عدد أيات سورة الفلق ............ :
)(٥/٧/٦/٤
(٦٠عدد آيات سورة الناس ......... :
)(٦/٥/٤/٣
(٦١عدد آيات سورة الغاشية........ :
(٢٩/٢٨/٢٧/٢٦
(٦٢إن إلينا  ............ثم إن علينا حسا م
)حسا م/إيا م/إيابكم/حسابكم(
(٦٣أفﻼ ينظرون إ  ........كيف خلقت؟ و السماء كيف رفعت؟
)السماء/ا بال /بل /رض(
(٦٤أفﻼ ينظرون إ بل كيف خلقت؟ و  ........كيف رفعت؟
)ا بال /بل /رض/السماء(
(٦٥و  .......كيف نص ت؟ و رض كيف سطحت؟
)السماء /رض /بل/ا بال(
(٦٦و ا بال كيف نص ت؟ و  ........كيف سطحت؟
) رض/السماء /بل/ا بال(
(٦٧ف ا  .....جار ة
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)سرر/ع ن/أكواب /نمارق(
(٦٨ف ا  ........مرفوعة
)ع ن/سرر/زرا ي/نمارق(
(٦٩و .............موﺿوعة
)زرا ي/نمارق،سرر/أكواب(
(٧٠و ..............مصفوفة
)أكواب/سرر/أكواب/نمارق(
(٧١و ..........مبثوثة
)زرا ي/أكواب/ع ن/سرر(
(٧٢وجوه يومئذ  .......عاملة ناصبة
)ناعمة/خاشعة /راﺿية /ناصبة(
(٧٣وجوه يومئذ  .......لسع ا راﺿية
)عاملة/خاشعة /ناعمة /راﺿية(
(٧٤تبدأ سورة  ..........بـ ل أتاك حديث الغاشية
)الناس /الفلق /خﻼص /الغاشية(
(٧٥أفرأيتم ما ............؟
)النار/اﳌاء /شر ون/تمنون(
(٧٦أفرأيتم ما .............؟
)تحرثون /النار /تورون /اﳌاء(
 (٧٧أفرايتم اﳌاء الذي ..........؟
)تورون /شر ون /تحرثون /تمنون(
 (٧٨أفرأيتم النار ال ...........؟
)تحرثون /تمنون /تورون /شر ون(
(٧٩أأنتم  .......أم نحن ا القون؟
)تزرعونه /أنزلتموه /أ شأتم /تخلقونه(
(٨٠أأنتم  ........أم نحن الزارعون؟
)أنزلتموه /تخلقونه /أ شأتم /تزرعونه(
 (٨١أأنتم  ..........من اﳌزن أم نحن اﳌ لون؟
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)أنزلتموه /تزرعونه /أ شأتم /تخلقونه(
 (٨٢أأنتم أ شأتم ر ا أم نحن اﳌ لون؟
)أنزلتموه /أ شأتم /تزرعونه /تخلقونه(
 (٨٣لو شاء حعلناه  ..........فلوﻻ شكرون
) حطاما /أجاجا /ماء /نارا(
(٨٤لو شاء علناه  ........فظلتم تفك ون
)أجاجا /تمنون /حطاما /نارا(
(٨٥نحن  ..........فلوﻻ تصدقون
) جعلنا ا /محرومون /اﳌ شؤون/خلقناكم(
(٨٦نحن  ...........تذكرة ومتاعا للمقو ن
)جعلنا ا  /اﳌ شؤون /محرومون /خلقناكم(
 (٨٧عدد آيات سورة الو اقعة.......... :
)(٥/٦/٩٦/٢٦
 (٨٨حق اﳌسلم ع اﳌسلم ..........
)خمﺲ/سبع/ست/أر ع(
(٨٩انظرو إ من و  ........منكم وﻻ تنظروا إ من و فوقكم
)فوقكم /أك  /أصغر /أسفل(
(٩٠انظرو من و فوقكم ،ف و أجدر أن ﻻ تزدروا ..........ﷲ عليكم
)نقمة /رحمة /عذاب  /عمة(
 ......... (٩١حسن ا لق
)ال  /ثم /البحر/الذنب(
 .............(٩٢ما حاك صدرك وكر ت أن يطلع عليه الناس
)ال  /ثم /الثواب /الذنب(
(٩٣إذا كنتم ........فﻼ ي نا اثنان دون خرح تختلطوابالناس ،من أجل أن ذلك يخزنه
)ستة /أر عة/ثﻼثة/اثنان(
(٩٤ﻻ يقيم الرجل  .......من مجلسه ثم يجلﺲ فيه ،ولكن تف وا وتوسعوا
)اﳌرأة /ال ساء /رجل /الرجل(
(٩٥إذا أ ل أحدكم طعاما فﻼ يم  ........ح يلعق ا أو يلعق ا
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)رجله/فمه/فاه/يده(
 (٩٦ل سلم الصغ ع ...........
)الكب  /القاعد /الكث  /القليل(
(٩٧ل سلم اﳌار ع ..........
)الصغ  /القاعد /القليل /الكث (
 (٩٨ل سلم القليل ع ............
)الكب  /الصغ  /الكث  /اﳌار(
 (٩٩ل واشرب وال ﺲ وتصدق غ سرف وﻻ .........
)خيﻼء /إسراف /بخل /مخيلة(
 (١٠٠إذا أ ل أحدكم فليأ ل بيمينه و ذا شرب فل شرب .............
) شماله  /ب ساره /بيمنا ا  /بيمينه(
 (١٠١ﻻ ينظرﷲ إ من جر ثو ه ..........
)خيﻼء /سرف /إسبال /بخﻼء(
 (١٠٢إن الشيطان يأ ل شماله و شرب ...........
)بيمينه /شماله /ب سار ا /بايم ا(
 (١٠٣ﻻ يمش أحدكم عل واحدة ولينعل ما جميعا أو  .........جميعا
)لينعل ا /ليخلع ه /ليخلع ما /لينعل ما(
(١٠٤إذا عطﺲ أحدكم فيلقل .................
)يرحمك ﷲ /ديكم ﷲ  /ا مد /يص بالكم(
 (١٠٥إذا عطﺲ أحدكم فيقل ا مد وليقل له أخوه ...............
) ديكم ﷲ  /يص بالكم /ا مد  /يرحمك ﷲ (
(١٠٦وليقل أخوه يرحمك ﷲ فإذا قال له يرحمك ﷲ فليقل له  .............و ص بالكم
) ديكم ﷲ /يص بالكم /يرحمك ﷲ  /ا مد (
(١٠٧من أحب أن ي سط عليه رزقه  ،وأن ي سأ له  ............فليصل رحمه
)رزقه /أثره /ي سط /ي سأ(
(١٠٨ﻻ يدخل  ............قاطع
)ج نم /ا يم /ا نة /النار(
ط الوالدين
(١٠٩ر ﷲ ر  .........و ط ﷲ
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) م ات /باء /ب /الوالدين(
 (١١٠من الكبائرشتم الرجل والديه ،سب أبا الرجل ف سب أباه ،و سب أمه ف سب .......
)أباه /والده /أم ات /أمه(
(١١١ﻻ يحل ﳌسلم أن ي ر أخاه فوق  ...........ليال
)ثﻼث /أر ع /خمﺲ /ست(
 (١١٢ل معروف ............
)منكر /صدقة /معروفة /معرفة(
 (١١٣ﻻ تحقرن من  ..............ش ئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق
)اﳌنكر /اﳌعرفة /اﳌعروف /النكرة(
 (١١٤من دل ع  ..........مثل أجرفاعله
)شر /ذنب /معصية /خ (
(١١٥من نفﺲ عن مسلم كر ة من كرب الدنيا نفﺲ ﷲ كر ة من كرب يوم .............
) خرة /الساعة /الدين /القيامة(
(١١٦من سر ع معسر سرﷲ عليه  ..........و خرة
)الدنيا /القيامة /الساعة /جلة(
 (١١٧من س مسلما س ه ﷲ  ...............و خرة
)القيامة /الدنيا /الدين /خرة(
 (١١٨وﷲ عون العبد ما ان العبد عون..............
)أخته /أبيه /أمه /أخيه(
(١١٩والذي نف بيده  ..........عبد ح يحب اره أو ﻷخيه ما يحب لنفسه
)ﻻ سلم /ﻻينفق /ﻻ يص  /يؤمن(
(١٢٠إن ﷲ  .......عليكم عقوق م ات ووأد البنات ومنعا و ات
) كره /أحب /أحل /حرم(
(١٢١و ........ﷲ لكم قيل وقال وك ة السؤال و ﺿاعة اﳌال
)كره /أحب /حرم /أحل(
(١٢٢إذا طبخت  .......فأك ماء ا و عا د ج انك
)إداما /مرقة /شور ة /طعاما(
(١٢٣إياكم وا سد فإن ا سد يأ ل  ..........كما تأ ل النار ا طب
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)الس ئات  /الس ئة /ا سنات /ا ﺲ(
(١٢٤ل ﺲ الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند ............
)ا سد /الظلم /الغيظ /الغضب(
(١٢٥اتقوا الظلم فإن  .........ظلمات يوم القيامة
)الضﻼلة /الغضب /ا سد /الظلم(
 (١٢٦اتقوا  ........فإنه أ لك من ان قبلكم
)ال  /البخل /سراف /التبذير(
(١٢٧إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك صغر...........
)الشرك /الر اء /الظلم /الغضب(
 (١٢٨آية اﳌنافق ..........
)ثﻼثة /ر ع /ثﻼث /ا مسة(
(١٢٩آية اﳌنافق ثﻼث إذاحدث كذب و ذا وعد أخلف و ذا ائتمن .........
)أخلف /كذب /نافق /خان(
 (١٣٠سباب اﳌسلم فسوق وقتاله ...........
)غفران /فسق /ظلم /كفر(
 (١٣١إياكم و ........فإن الظن أكذب ا ديث
)الظن /الظﻼم /ا سد  /الظلم(
 ..............(١٣٢ذكرك أخاك بما يكره
)السباب /الغيبة /النميمة /ال تان(
 (١٣٣ﻻ يدخل ا نة .............
)نميمة /بخل /قتات /بذي(
(١٣٤ال لة من ............
)إبل ﺲ /اﳌ ء /السوء /الشيطان(
 (١٣٥الشؤم  ..........ا لق
)حسن /إحسان /حق /سوء(
 ............(١٣٦الرجال إ ﷲ لد ا صم
)أ غض /أكره /أحسن /أحب(
 (١٣٧إن الصدق إ  .........و ن ال دي إ ا نة
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)ا نة /ال  /الصدق /الكذب(
 (١٣٨إن الكذب دي إ  .........و ن الفجور دي إ النار
)ال  /النار /الفجور /الكذب(
 (١٣٩ما يزال الرجل يصدق و تحرى الصدق ح يكتب عند ﷲ ..........
)كذابا /كذبا /صدقا /صديقا(
 (١٤٠ما يزال الرجل يكذب و تحرى الكذب ح يكتب عند ﷲ ..........
)صديقا /صادقا /اذبا /كذابا(
 (١٤١إياكم والظن  ،فان الظن  ..........ا ديث
)أكذب /أحسن /أك  /أك (
(١٤٢من يرد ﷲ به  ............يفق ه الدين
) شرا /خ ا /حقا/باطﻼ(
(١٤٣ما من ء اﳌ ان  ..........من حسن ا لق
)أك  /أك  /أثقل /أخف(
 (١٤٤اﳌؤمن  ...........أخيه اﳌؤمن
)مرأة /مرة /مارة /مرآة(
 (١٤٥كم مرة قال رسول ﷲ ص الدين النصيحة ؟
)أر ع /خمﺲ /ست /ثﻼثا(
 (١٤٦من و خ وأحب إ ﷲ من اﳌؤمن الصعيف؟
)اﳌؤمن القوي /اﳌؤمن الصعيف /اﳌؤمن الكب  /اﳌؤمن صيل(
 (١٤٧ل ا ياء من يمان؟
)ﻻ /عم /ل ﺲ /ب (
 (١٤٨من حقوق الطر ق............
) ا لوس /ذى /غض البصر /كف(
 (١٤٩ما و أكذب ا ديث؟
)ا ياء /النميمة /الغيبة /الظن(
 (١٥٠إ أين دي الصدق؟
)ا نة /النار /الفجور /ال (
 (١٥١إ أين دي ال ؟
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)ا نة /النار /الفجور /الصدق(
 (١٥٢إ أين دي الكذب؟
) النار /الفجور /ا نة /الصدق(
 (١٥٣إ أين دي الفجور؟
)الكذب /ا نة /النار /الصدق(
 (١٥٤ما أ غض الرجال إ ﷲ ؟
) ا كيم /الكذاب /ال اذب /لذ ا صم(
 (١٥٥ما كفارة من اغت ته؟
) التو ة /تواب /الرجيم /أن ستغفرله(
 (١٥٦ا صلتان ﻻ تجتمعان مؤمن ،ما ما؟
)البخل وسوء ا لق /البخل وا ياء /البخل والكذب /البخل(
 (١٥٧ما الغيبة؟
) ته /ذكرك أخاك بما يكره /اغت ته /تان(
 (١٥٨ما و أكذب ا ديث؟
) الكذب /ا ياء /الظن /البخل(
 (١٥٩كم آية للمنافق؟
)أر ع /خمﺲ /ست /ثﻼث(
(١٦٠قال ﷲ عا سورة ا رات  :إنما اﳌؤمنون ...........
)أخ/أخت/ابن/إخوة(
(١٦١قال ﷲ عا إخبارا عن نوح ع سورة  : .............و أن لكم
) عراف /ود /نوح /نور(
(١٦٢با عت رسول ﷲ ص ع إقام الصﻼة و.............والن ل ل مسلم
)إيتاء الز اة  /والن  /إقام الصﻼة /ل ل مسلم(
(١٦٣با عت رسول ﷲ ص ع إقام الصﻼة و يتاء الز اة و ...........ل ل مسلم
)ن ﷲ  /الن  /إقام الصﻼة /رسول ﷲ(
(١٦٤ﻻ يؤمن أحدكم ح يحب  ........ما يحب لنفسه
)ﻷخيه /سلم /يحسن /يؤمن(
(١٦٥ﻻ يؤمن أحدكم ح يحب ﻷخيه ما  ..........لنفسه
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)يحب /يؤمن /يحسن /سلم(
(١٦٦قال ﷲ عا سورة ن و نك لع خلق ...........
) لق /حلق /عظيم /لك(
 (١٦٧ان رسول ﷲ ص أحسن الناس ...........
)ن ﷲ  /خلقا /حسن /رسول ﷲ(
(١٦٨ما مست ديباجا وﻻ  .........أل ن من كف رسول ﷲ ص
)زم ر را /ديباجا /است قا /حر را(
(١٦٩وﻻ شممت طيب قط أطيب من  .............رسول ﷲ ص
)طيب /مﺲ /رائحة /ل ن(
 (١٧٠لقد خدم أ ﺲ ر رسول ﷲ ص .........سن ن
) سع /سبع /عشر ن /عشر(
(١٧١سألت رسول ﷲ ص عن ال و...........
)البحر /ثم /الذنب /ال (
 (١٧٢ال ........................
)حسن ا لق /ثم  /الذنب /البحر(
 (١٧٣لم يكن رسول ﷲ ص فاحشا وﻻ ....................
)متفحشا /فاحشا /ظاﳌا /اذبا(
(١٧٤ما من ء أثقل م ان العبد اﳌؤمن يوم القيامة من ...............
)أحسن /أك  /أك  /حسن ا لق(
 (١٧٥و ن ﷲ يبعض الفاحش ............
)البذي /ال اذب /اﳌتفحش/الفاحش(
 (١٧٦الفم و ...........ما أك مايدخل الناس النار
الفرج /الفم /النار /الناس(
 (١٧٧تقوى ﷲ و ............ما أك ما يدخل الناس ا نة
)ا نة /الناس /تقوى ﷲ  /حسن ا لق(
(١٧٨إن اﳌؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة  ........القائم
)الصائم  /اﳌسلم /ا سن /اﳌص (
 ..............(١٧٩و اﳌتك ون
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)اﳌ شدقون /ال ثارون /أخﻼقا /اﳌتف قون(
(١٨٠اتقوا النارولو شق تمرة فمن لم يجد فب لمة ..........
)طيبة /لمة /كﻼم /تمرة(
 (١٨١ال لمة  ...........صدقة
)الطيبة /الصدقة /صدقة/كذب(
(١٨٢اﳌعوذتان  ،ما ما؟ سورة الناس وسورة..........
)الفلق /الناس /خﻼص /الفاتحة(
(١٨٣إن إلينا إيا م ثم إن علينا ............
)حسا م/إيا م/إيابكم/حسابكم(
(١٨٤انظرو إ من و أسفل منكم وﻻ تنظروا إ من و..............
)فوقكم /أك  /أصغر /أسفل(
(١٨٥إذا كنتم ثﻼثة فﻼ ي نا  ........دون خرح تختلطوابالناس ،من أجل أن ذلك يخزنه
)ستة /أر عة/ثﻼثة/اثنان(
(١٨٦ﻻ يقيم ..........الرجل من مجلسه ثم يجلﺲ فيه ،ولكن تف وا وتوسعوا
)اﳌرأة /ال ساء /رجل /الرجل(
 (١٨٧ل سلم  ................ع الكب
)الصغ  /القاعد /الكث  /القليل(
(١٨٨ل سلم  ............ع القاعد
)الصغ  /اﳌار /القليل /الكث (
 (١٨٩ل سلم  ...........ع الكث
)الكب  /الصغ  /القليل /اﳌار(
 (١٩٠ل واشرب وال ﺲ وتصدق غ  ...........وﻻ مخيلة
)خيﻼء /إسراف /بخل /سرف(
 (١٩١إذا أ ل أحدكم فليأ ل  .............و ذا شرب فل شرب بيمينه
) شماله  /ب ساره /بيمنا ا  /بيمينه(
 (١٩٢إن الشيطان يأ ل  ............و شرب شماله
)بيمينه /شماله /ب سار ا /بايم ا(
(١٩٣وليقل أخوه يرحمك ﷲ فإذا قال له يرحمك ﷲ فليقل له  .............و ص بالكم
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) ديكم ﷲ /يص بالكم /يرحمك ﷲ  /ا مد (
(١٩٤من أحب أن ي سط عليه  ،...............وأن ي سأ له أثره فليصل رحمه
)رزقه /أثره /ي سط /ي سأ(
ط.....................
(١٩٥ر ﷲ ر الوالدين و ط ﷲ
) م ات /باء /ب /الوالدين(
(١٩٦من نفﺲ عن مسلم كر ة من كرب  ..........نفﺲ ﷲ كر ة من كرب يوم خرة
) خرة /الساعة /الدنيا /القيامة(
(١٩٧إياكم وا سد فإن  ............يأ ل ا سنات كما تأ ل النار ا طب
)الس ئات  /الس ئة /ا سنات /ا سد(
(١٩٨ل ﺲ الشديد بـ  .........إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب
)ا سد /الظلم /الغيظ /الصرعة(
 (١٩٩سباب اﳌسلم  ............وقتاله كفر
)غفران /فسوق /ظلم /كفر(
 (٢٠٠إياكم والظن فإن الظن  ...........ا ديث
)أكذب /الظﻼم /ا سد  /الظلم(
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ANSWER KEY
AR5CRT11 CLASSICAL ARABIC LITERATURE
سورة  : .......إنما اﳌؤمنون إخوة

(١قال ﷲ عا
)ا ر(
(٢قال ﷲ عا إخبارا عن  ........ع سورة عراف  :و أن لكم
)نوح(
(٣قال ﷲ عا إخبارا عن  ........ع سورة عراف  :وأنا لكم نا أم ن.
) ود(
(٤الدين ............
)النصيحة(
 ..........(٥النصيحة  ،ولكتابه ولرسوله وﻷئمة اﳌسلم ن وعام م
)الدين(
 (٦الدين النصيحة ...... ،لكتابه ولرسوله وﻷئمة اﳌسلم ن وعام م
) (
(٧الدين النصيحة ،و .........ولرسوله وﻷئمة اﳌسلم ن وعام م
)لكتابه(
(٨با عت رسول ﷲ ص ع  ..............و يتاء الز اة والن ل ل مسلم
)إقام الصﻼة(
(٩با عت  ............ص ع إقام الصﻼة و يتاء الز اة والن ل ل مسلم
)رسول ﷲ(
(١٠ﻻ  .........أحدكم ح يحب ﻷخيه ما يحب لنفسه
)يؤمن(
(١١ﻻ يؤمن أحدكم ح  ...........ﻷخيه ما يحب لنفسه
)يحب(
(١٢قال ﷲ عا سورة .......و نك لع خلق عظيم
)ن(
(١٣قال ﷲ عا سورة ن و نك لع  .........عظيم
)خلق(
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(١٤قال ﷲ سورة  : ...........وال اظم ن الغيظ والعاف ن عن الناس.
)آل عمران(
 (١٥ان  .........ص أحسن الناس خلقا
)رسول ﷲ(
 (١٦ان رسول ﷲ ص  .........الناس خلقا
)أحسن(
(١٧ما مست  .........وﻻ حر را أل ن من كف رسول ﷲ ص
)ديباجا(
(١٨وﻻ شممت  .......قط أطيب من رائحة رسول ﷲ ص
)طيب(
 (١٩لقد خدم  .......ر رسول ﷲ ص عشرسن ن
)أ ﺲ(
 (٢٠ما قال رسول ﷲ ص ﻷ ﺲ قط.........:
)أف(
 (٢١وﻻ قال رسول ﷲ ص ل ء فعلته ............ :؟
)لم فعلته(
(٢٢وﻻ قال رسول ﷲ ل ء لم أفعله.......... :؟
)أﻻ فعلت كذا؟(
 (٢٣أ ديت رسول ﷲ ص  .......وحشيا
)حمارا(
(٢٤سألت رسول ﷲ ص عن .......و ثم
)ال (
 ......... (٢٥حسن ا لق
)ال (
 ............ (٢٦ما حاك صدرك وكر ت أن يطلع عليه الناس
) ثم(
 (٢٧لم يكن رسول ﷲ ص  ...........وﻻ متفحشا
)فاحشا(
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 (٢٨إن من خياركم أحسنكم ............
)أخﻼقا(
(٢٩ما من ء  ........م ان العبد اﳌؤمن يوم القيامة من حسن ا لق
)أثقل(
 (٣٠و ن ﷲ يبعض  ..........البذي
)الفاحش(
 ........... (٣١و الذي يت لم بالفحش ورديء الكﻼم
)البذي(
 ......... (٣٢والفرج ما أك مايدخل الناس النار
) الفم(
 ................ (٣٣وحسن ا لق ما أك ما يدخل الناس ا نة
)تقوى ﷲ(
 (٣٤خياركم خياركم لـ .............
) سائكم(
 ........... (٣٥اﳌؤمن ن إيمانا أحس م خلقا
)أكمل(
(٣٦إن  ........ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم
)اﳌؤمن(
 (٣٧إن من أحبكم إ و أقر كم م مجلسا يوم القيامة أحاسنكم ..........
)أخﻼقا(
(٣٨إن من أ غضكم إ و أ عدكم م يوم القيامة .............
)ال ثارون(
(٣٩اﳌتف قون و ...........
)اﳌتك ون(
 ......... (٤٠و كث الكﻼم ت لفا
)ال ثارون(
 ......... (٤١اﳌتطاول ع الناس بكﻼمه
)اﳌ شدقون(
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سورة  ........واخفض جناحك للمؤمن ن

(٤٢قال ﷲ عا
)ا ر(
 (٤٣قال ﷲ عا سورة  .........ولوكنت فظا غليظ القلب ﻻنفضوا من حولك
)آل عمران(
(٤٤اتقوا النارولو شق  ........فمن لم يجد فب لمة طيبة
)تمرة(
 (٤٥ال لمة الطيبة ..........
)صدقة(
(٤٦ﻻ تحقرن من  ....ش ئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق
)اﳌعروف(
 (٤٧ر اض الصا ن من كﻼم سيد اﳌرسل ن  ،لﻺمام ...........
)النووي(
 (٤٨بلوغ اﳌرام من أدلة ح ام ل افظ .........
)ابن رالعسقﻼ ي(
 ...........(٤٩من كﻼم سيد اﳌرسل ن لﻺمام النووي
)ر اض الصا ن(
 ..........(٥٠من أدلة ح ام ل افظ ابن رالعسقﻼ ي
)بلوغ اﳌرام(
(٥١سورة  ..........آخرسورة القرآن الكر م
)الناس(
(٥٢اﳌعوذتان  ،ما ما؟ سورة الفلق وسورة..........
)الناس(
 (٥٣قل أعوذ برب  .........ملك الناس
)الناس(
 (٥٤قل أعوذ برب  ........من شرما خلق
)الفلق(
 (٥٥تبدأ سورة  ..........بـ قل أعوذ برب الناس
)الناس(
BoS Arabic , MG University, Kottayam

 (٥٦تبدأ سورة  ..........بـ قل أعوذ برب الفلق
)الفلق(
 (٥٧تبدأ سورة .............بـ قل و ﷲ
) خﻼص(
(٥٨عدد أيات سورة خﻼص .........:
)(٤
(٥٩عدد أيات سورة الفلق ............ :
)(٥
(٦٠عدد آيات سورة الناس ......... :
)(٦
(٦١عدد آيات سورة الغاشية........ :
)(٢٦
(٦٢إن إلينا  ............ثم إن علينا حسا م
)إيا م(
(٦٣أفﻼ ينظرون إ  ........كيف خلقت؟ و السماء كيف رفعت؟
) /بل(
(٦٤أفﻼ ينظرون إ بل كيف خلقت؟ و  ........كيف رفعت؟
)السماء(
(٦٥و  .......كيف نص ت؟ و رض كيف سطحت؟
)ا بال(
(٦٦و ا بال كيف نص ت؟ و  ........كيف سطحت؟
) رض(
(٦٧ف ا  .....جار ة
)ع ن(
(٦٨ف ا  ........مرفوعة
)سرر(
(٦٩و .............موﺿوعة
)أكواب(
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(٧٠و ..............مصفوفة
)نمارق(
(٧١و ..........مبثوثة
)زرا ي(
(٧٢وجوه يومئذ  .......عاملة ناصبة
)خاشعة(
(٧٣وجوه يومئذ  .......لسع ا راﺿية
)ناعمة(
(٧٤تبدأ سورة  ..........بـ ل أتاك حديث الغاشية
)الغاشية(
(٧٥أفرأيتم ما ............؟
)تمنون(
(٧٦أفرأيتم ما .............؟
)تحرثون(
 (٧٧أفرايتم اﳌاء الذي ..........؟
) شر ون(
 (٧٨أفرأيتم النار ال ...........؟
)تورون(
(٧٩أأنتم  .......أم نحن ا القون؟
)تخلقونه(
(٨٠أأنتم  ........أم نحن الزارعون؟
)تزرعونه(
 (٨١أأنتم  ..........من اﳌزن أم نحن اﳌ لون؟
)أنزلتموه(
 (٨٢أأنتم  .............ر ا أم نحن اﳌ لون؟
)أ شأتم(
 (٨٣لو شاء حعلناه  ..........فلوﻻ شكرون
)أجاجا(
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(٨٤لو شاء علناه  ........فظلتم تفك ون
) /حطاما(
(٨٥نحن  ..........فلوﻻ تصدقون
)خلقناكم(
(٨٦نحن  ...........تذكرة ومتاعا للمقو ن
)جعلنا ا(
 (٨٧عدد آيات سورة الو اقعة.......... :
)(٩٦
 (٨٨حق اﳌسلم ع اﳌسلم ..........
)ست(
(٨٩انظرو إ من و  ........منكم وﻻ تنظروا إ من و فوقكم
)أسفل(
(٩٠انظرو من و فوقكم ،ف و أجدر أن ﻻ تزدروا ..........ﷲ عليكم
) عمة(
 ......... (٩١حسن ا لق
)ال (
 .............(٩٢ما حاك صدرك وكر ت أن يطلع عليه الناس
) ثم(
(٩٣إذا كنتم ........فﻼ ي نا اثنان دون خرح تختلطوابالناس ،من أجل أن ذلك يخزنه
)ثﻼثة(
(٩٤ﻻ يقيم الرجل  .......من مجلسه ثم يجلﺲ فيه ،ولكن تف وا وتوسعوا
)الرجل(
(٩٥إذا أ ل أحدكم طعاما فﻼ يم  ........ح يلعق ا أو يلعق ا
)يده(
 (٩٦ل سلم الصغ ع ...........
)الكب (
(٩٧ل سلم اﳌار ع ..........
)القاعد(
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 (٩٨ل سلم القليل ع ............
)الكث (
 (٩٩ل واشرب وال ﺲ وتصدق غ سرف وﻻ .........
)مخيلة(
 (١٠٠إذا أ ل أحدكم فليأ ل بيمينه و ذا شرب فل شرب .............
)بيمينه(
 (١٠١ﻻ ينظرﷲ إ من جر ثو ه ..........
)خيﻼء(
 (١٠٢إن الشيطان يأ ل شماله و شرب ...........
) شماله(
 (١٠٣ﻻ يمش أحدكم عل واحدة ولينعل ما جميعا أو  .........جميعا
)ليخلع ما(
(١٠٤إذا عطﺲ أحدكم فيلقل .................
)ا مد (
 (١٠٥إذا عطﺲ أحدكم فيقل ا مد وليقل له أخوه ...............
)يرحمك ﷲ (
(١٠٦وليقل أخوه يرحمك ﷲ فإذا قال له يرحمك ﷲ فليقل له  .............و ص بالكم
) ديكم ﷲ(
(١٠٧من أحب أن ي سط عليه رزقه  ،وأن ي سأ له  ............فليصل رحمه
)أثره(
(١٠٨ﻻ يدخل  ............قاطع
)ا نة(
ط الوالدين
(١٠٩ر ﷲ ر  .........و ط ﷲ
)الوالدين(
 (١١٠من الكبائرشتم الرجل والديه ،سب أبا الرجل ف سب أباه ،و سب أمه ف سب .......
)أمه(
(١١١ﻻ يحل ﳌسلم أن ي ر أخاه فوق  ...........ليال
)ثﻼث(
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 (١١٢ل معروف ............
)صدقة(
 (١١٣ﻻ تحقرن من  ..............ش ئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق
)اﳌعروف(
 (١١٤من دل ع  ..........مثل أجرفاعله
)خ (
(١١٥من نفﺲ عن مسلم كر ة من كرب الدنيا نفﺲ ﷲ كر ة من كرب يوم .............
)القيامة(
(١١٦من سر ع معسر سرﷲ عليه  ..........و خرة
)الدنيا(
 (١١٧من س مسلما س ه ﷲ  ...............و خرة
)الدنيا(
 (١١٨وﷲ عون العبد ما ان العبد عون..............
)أخيه(
(١١٩والذي نف بيده  ..........عبد ح يحب اره أو ﻷخيه ما يحب لنفسه
)ﻻ يؤمن(
(١٢٠إن ﷲ  .......عليكم عقوق م ات ووأد البنات ومنعا و ات
)حرم(
(١٢١و ........ﷲ لكم قيل وقال وك ة السؤال و ﺿاعة اﳌال
)كره(
(١٢٢إذا طبخت  .......فأك ماء ا و عا د ج انك
)مرقة(
(١٢٣إياكم وا سد فإن ا سد يأ ل  ..........كما تأ ل النار ا طب
)ا سنات(
(١٢٤ل ﺲ الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند ............
)الغضب(
(١٢٥اتقوا الظلم فإن  .........ظلمات يوم القيامة
)الظلم(
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 (١٢٦اتقوا  ........فإنه أ لك من ان قبلكم
)ال (
(١٢٧إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك صغر...........
)الر اء(
 (١٢٨آية اﳌنافق ..........
)ثﻼث(
(١٢٩آية اﳌنافق ثﻼث إذاحدث كذب و ذا وعد أخلف و ذا ائتمن .........
)خان(
 (١٣٠سباب اﳌسلم فسوق وقتاله ...........
)كفر(
 (١٣١إياكم و ........فإن الظن أكذب ا ديث
)الظن(
 ..............(١٣٢ذكرك أخاك بما يكره
)الغيبة(
 (١٣٣ﻻ يدخل ا نة .............
)قتات(/
(١٣٤ال لة من ............
)الشيطان(
 (١٣٥الشؤم  ..........ا لق
)سوء(
 ............(١٣٦الرجال إ ﷲ لد ا صم
)أ غض(
 (١٣٧إن الصدق دي إ  .........و ن ال دي إ ا نة
)ال (
 (١٣٨إن الكذب دي إ  .........و ن الفجور دي إ النار
)الفجور(
 (١٣٩ما يزال الرجل يصدق و تحرى الصدق ح يكتب عند ﷲ ..........
)صديقا(
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 (١٤٠ما يزال الرجل يكذب و تحرى الكذب ح يكتب عند ﷲ ..........
)كذابا(
 (١٤١إياكم والظن  ،فان الظن  ..........ا ديث
)أكذب(
(١٤٢من يرد ﷲ به  ............يفق ه الدين
)خ ا(
(١٤٣ما من ء اﳌ ان  ..........من حسن ا لق
)أثقل(
 (١٤٤اﳌؤمن  ...........أخيه اﳌؤمن
)مرآة(
 (١٤٥كم مرة قال رسول ﷲ ص الدين النصيحة ؟
)ثﻼثا(
 (١٤٦من و خ وأحب إ ﷲ من اﳌؤمن الضعيف؟
)اﳌؤمن القوي(
 (١٤٧ل ا ياء من يمان؟
) عم(
 (١٤٨من حقوق الطر ق............
)غض البصر(
 (١٤٩ما و أكذب ا ديث؟
)الظن(
 (١٥٠إ أين دي الصدق؟
)ال (
 (١٥١إ أين دي ال ؟
)ا نة(
 (١٥٢إ أين دي الكذب؟
)الفجور(
 (١٥٣إ أين دي الفجور؟
)النار(
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 (١٥٤ما أ غض الرجال إ ﷲ ؟
) لذ ا صم(
 (١٥٥ما كفارة من اغت ته؟
)أن ستغفرله(
 (١٥٦ا صلتان ﻻ تجتمعان مؤمن ،ما ما؟
)البخل وسوء ا لق(
 (١٥٧ما الغيبة؟
)ذكرك أخاك بما يكره(
 (١٥٨ما و أكذب ا ديث؟
)الظن(
 (١٥٩كم آية للمنافق؟
)ثﻼث(
(١٦٠قال ﷲ عا سورة ا رات  :إنما اﳌؤمنون ...........
)إخوة(
(١٦١قال ﷲ عا إخبارا عن نوح ع سورة  : .............و أن لكم
) عراف(
(١٦٢با عت رسول ﷲ ص ع إقام الصﻼة و.............والن ل ل مسلم
)إيتاء الز اة(
(١٦٣با عت رسول ﷲ ص ع إقام الصﻼة و يتاء الز اة و ...........ل ل مسلم
)الن (
(١٦٤ﻻ يؤمن أحدكم ح يحب  ........ما يحب لنفسه
)ﻷخيه(
(١٦٥ﻻ يؤمن أحدكم ح يحب ﻷخيه ما  ..........لنفسه
)يحب(
(١٦٦قال ﷲ عا سورة ن و نك لع خلق ...........
)عظيم(
 (١٦٧ان رسول ﷲ ص أحسن الناس ...........
)خلقا(
BoS Arabic , MG University, Kottayam

(١٦٨ما مست ديباجا وﻻ  .........أل ن من كف رسول ﷲ ص
)حر را(
(١٦٩وﻻ شممت طيب قط أطيب من  .............رسول ﷲ ص
)رائحة(
 (١٧٠لقد خدم أ ﺲ ر رسول ﷲ ص .........سن ن
)عشر(
(١٧١سألت رسول ﷲ ص عن ال و...........
) ثم(
 (١٧٢ال ........................
)حسن ا لق(
 (١٧٣لم يكن رسول ﷲ ص فاحشا وﻻ ....................
)متفحشا(
(١٧٤ما من ء أثقل م ان العبد اﳌؤمن يوم القيامة من ...............
)حسن ا لق(
 (١٧٥و ن ﷲ يبعض الفاحش ............
)البذي(
 (١٧٦الفم و ...........ما أك مايدخل الناس النار
الفرج(
 (١٧٧تقوى ﷲ و ............ما أك ما يدخل الناس ا نة
)حسن ا لق(
(١٧٨إن اﳌؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة  ........القائم
)الصائم(
 ..............(١٧٩و اﳌتك ون
)اﳌ شدقون(
(١٨٠اتقوا النارولو شق تمرة فمن لم يجد فب لمة ..........
)طيبة(
 (١٨١ال لمة  ...........صدقة
)الطيبة(
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(١٨٢اﳌعوذتان  ،ما ما؟ سورة الناس وسورة..........
)الفلق(
(١٨٣إن إلينا إيا م ثم إن علينا ............
)حسابكم(
(١٨٤انظرو إ من و أسفل منكم وﻻ تنظروا إ من و..............
)فوقكم(
(١٨٥إذا كنتم ثﻼثة فﻼ ي نا  ........دون خرح تختلطوابالناس ،من أجل أن ذلك يخزنه
)اثنان(
(١٨٦ﻻ يقيم ..........الرجل من مجلسه ثم يجلﺲ فيه ،ولكن تف وا وتوسعوا
)الرجل(
 (١٨٧ل سلم  ................ع الكب
)الصغ (
(١٨٨ل سلم  ............ع القاعد
)اﳌار(
 (١٨٩ل سلم  ...........ع الكث
)القليل(
 (١٩٠ل واشرب وال ﺲ وتصدق غ  ...........وﻻ مخيلة
)سرف(
 (١٩١إذا أ ل أحدكم فليأ ل  .............و ذا شرب فل شرب بيمينه
)بيمينه(
 (١٩٢إن الشيطان يأ ل  ............و شرب شماله
) شماله(
(١٩٣وليقل أخوه يرحمك ﷲ فإذا قال له يرحمك ﷲ فليقل له  .............و ص بالكم
) ديكم ﷲ(
(١٩٤من أحب أن ي سط عليه  ،...............وأن ي سأ له أثره فليصل رحمه
)رزقه(
ط.....................
(١٩٥ر ﷲ ر الوالدين و ط ﷲ
)الوالدين(
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(١٩٦من نفﺲ عن مسلم كر ة من كرب  ..........نفﺲ ﷲ كر ة من كرب يوم خرة
)الدنيا(
(١٩٧إياكم وا سد فإن  ............يأ ل ا سنات كما تأ ل النارا طب
)ا سد(
(١٩٨ل ﺲ الشديد بـ  .........إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب
)الصرعة(
 (١٩٩سباب اﳌسلم  ............وقتاله كفر
)فسوق(
 (٢٠٠إياكم والظن فإن الظن  ...........ا ديث
)أكذب(
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