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 :  السؤال األول
 : ( أمام العبارة الخاطئة×) ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة√) عالمة ضعي

 
(   ) ./ علي بن ابي طالب رضي هللا عنه هو ثاني الخلفاء الراشدين1  

(    ) .لنورينطاب رضي هللا عنه بذي اخلقب الخليفة عمر بن ال/ 2  

(    ) . بكر الصديق رضي هللا عنه في سقيفة بني ساعدة أبو/ اجتمع المسلمون لمبايعة الخليفة 3  

(    )  .لفتنةا أصحاب/ استشهد الخليفة عثمان بن عفان رضي هللا عنه على ايدي 4  

(    )  .ان بن عفان رضي هللا عنهالحياء من صفات الخليفة عثم/ 5  

  (   ) ./ لقب الخليفة عثمان بن عفان رضي هللا عنه بالفاروق6

 

 السؤال  الثاني:  

 اختاري اإلجابة الصحيحة:  

:الخوارج هم الذين /1  

(.قتلوا الخليفة -ج         .أطاعوا الخليفة -ب       .خرجوا عن الخليفة -أ)  

:الخليفة / أول من جمع القران الكريم2  

( رضي هللا علي بن ابي طالب -ج         عمر بن الخطاب -ب           يقلصدأبو بكر ا -أ)

.هعن  

: عدد الخلفاء الراشدين /3  

  (.أربعة -ج                   .خمسة -ب                       .ثالثة -أ)
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:/ من صفات الخليفة علي بن ابي طالب رضي هللا عنه4  

(.الغش -ج                        .كذبال -ب                .التواضع -أ)  

:/ اول من استعمل التاريخ الهجري الخليفة5  

( رضي هللا ج عثمان بن عفان             عمر بن الخطاب -ب         بكر الصديق أبو-أ)

   .عنه

: / استمرت الخالفة الراشدة قرابة6  

.( عام40 -ج                           50 -ب                      30 -أ)  

:/ أول الخلفاء الراشدين هو الخليفة7  

( رضي هللا عمر بن الخطاب              ج عثمان بن عفان -ب          بكر الصديق أبو)

.عنه  

:/ كتب القران الكريم في مصحف واحد هو الخليفة8  

هللا ( رضي عمر بن الخطاب -ج      بكر الصديق        أبو -ب        عثمان بن عفان -أ)

.عنه  

:لى هللا عليه وسلم/ يعتبر الخليفة .............. ابن عم النبي محمد ص9  

( رضي هللا بكر الصديق أبو -ج    عثمان بن عفان       -ب        علي بن ابي طالب -أ)

.عنه  

:/ من صفات الخوارج10  

(.ميع ما سبقج -ج           .رمخالفة ولي االم -ب         .الغلو غي الدين -أ)  

:/ فتح الخليفة عثمان بن عفان رضي هللا عنه بالد11  

(.الروم -ج                         .مصر -ب                   .العراق -أ)  

: / استشهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي هللا عنه اثناء صالة12  

( .المغرب -ج                        .العصر -ب                    .رالفج -أ)  
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:/ لقب الخليفة عثمان بن عفان رضي هللا عنه بـ13  

( .الصديق -ج                 .ذي النورين -ب                  .الفاروق -أ)  

:/ الخليفة الذي لقب بالفاروق هو الخليفة14  

هللا ( رضي بكر الصديق أبو -ج        عثمان بن عفان     -ب          بعمر بن الخطا -أ)

.عنه  

:بكر الصديق رضي هللا عنه أبومن صفات الخليفة  /15  

(ق.جميع ما سب -ج          .محبة هللا ورسوله -ب                   .الصدق -أ)  

:/ رابع الخلفاء الراشدين هو الخليفة16  

( رضي هللا عثمان بن عفان -ج        علي بن ابي طالب -ب      أبو بكر الصديق    -أ)

.عنه  

 

 


