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السؤال األول:
( )2/
 .1أكمل قوله تعالى:
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(
 .2ما المقصود بالمصطلحات التالية :
 .1وال يغني عنك شيئا ..........................................................:
 .2المميت ................................................................................................:

السؤال الثاني  :أكمل الفراغ بما هو مناسب :

(

)5/

(ابراهيم  ،حذيفة بن يمان  ،آزر  ،كتاب الوحي  ،زيد بن ثابت  ،آل البيت  ،القرآن الكريم  ،المصحف ،
اليمامة  ،العسب)
 .1دعا إبراهيم عليه السالم أباه  .................إلى ترك عبادة األصنام.
. 2من أدوات كتابة القرآن الكريم في عهد النبي الرقاع و.........................
. 3تظهر محبة ..................النبي بتوقيرهم واحترامهم والدعاء لهم .
.4أنهي ...............الحوار بالسالم على آبيه وفارقه بالحسنى.
. 5المعركة التي وقعت بين المسلمين والمرتدين هي معركة .......................
. 6سمي القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق بإسم.......................
.................7كالم هللا تعالى المعجز المنزل على سيدنا محمد.
. 8اسم الصحابي الذي اشترك في كتابة القرآن الكريم هو ............................
. 9تنبه ........................في عهد عثمان بن عفان على حفظ القرآن الكريم.
.10سمي الصحابة الذين كلفهم الرسول بكتابة القرآن الكريم ...........................

(

السؤال الثالث  :أذكر أثرين من أثار ايمان المسلم بأن هللا تعالى هو المحيي والمميت؟

)1/

........................................................................................ -1
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السؤال الرابع :ضع إشارة (√) أمام العبارة الصحيحة وإشارة ( )xأمام العبارة الخاطئة :

(

(. 1

) جمع القرآن الكريم في مصحف واحد أول مرة ف عهد عمر بن خطاب .

(.2

)نهى ابراهيم أباه عن عبادة الشيطان .

( .3

)من عالمات محبة هللا تعالى تقديم محبة هللا ورضاه على محبة ما سواه.

( .4

)عدد نسخ القرآن الكريم في عهد عثمان بن عفان ست نسخ.

( .5

)أنكر أحد المشركين في زمن النبي قدرة هللا تعالى على إحياء األموات يوم القيامة.

أتمنى لكم التوفيق
معلمة المادة  :آالء أبورمان

)5/

