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السؤال األول :
أ) من خالل دراستك لسورة النبأ أجب عن جميع األسئلةاآلتية:
أ) أكمل كتابه قوله تعالى  (( :إن يوم الفصل  )1( ....................يوم .............
فتأتون  )2( ..............وفتحت السمآء  )3( .......................وسيرت الجبال
فكانت  )4( ...............إن جهنم كانت  )5( ...................للطاغين ......................
( )6البثين فيها  )7( ......................ال يذوقون فيها ..................والشرابا ً ))
ب) بين معنى المفردات اآلتية التي تحتها خط :
(( -1إال حميما ً وغساقا ً)) .........................................
 (( -2وكل شيء أحصيناه كتابا ً)) ......................................
___________________________________________________________

السؤال الثاني  :من خالل دراستك للحديث الشريف ( حق المسلم على المسلم خمس  :رد السالم ،
وعيادة المريض  ،واتباع الجنائز  ،وإجابة الدعوة  ،وتشميت العاطس) ،أجب عن األسئلة التي تليه:
( )2/
أ) ما اسم راوي الحديث الشريف ............................................. :
ب)

وضح معاني التراكيب اآلتية :
 -1عيادة المريض...........................................:
 -2تشميت العاطس ............................................. :
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السؤال الثالث :صنف الصفات اآلتية حسب الجدول اآلتي ( :

/

) 2.5

الصدق  ،ال ِغش  ،الحقد  ،حب الخير  ،التعاون
الصديق السوء

الصديق الصالح

___________________________________________________________

السؤال الرابع :ضع كلمة ( صح ) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام العبارة الخطأ
فيما يأتي )2.5/ ( :
( -1

) يتصف هللا تعالى بصفات الكمال وله األسماء الحسنى .

( -2

) من إنجازات عمر بن الخطاب (رضي هللا عنه) وضع التقويم الميالدي .

( -3

) زار محمد صديقه المريض خالد .

( -4

) اإليمان باهلل تعالى هو الركن األول من أركان اإليمان .

( -5

) موعد يوم القيامة تعلمه المخلوقات جميعها .

___________________________________________________________

السؤال الخامس :أكمل الفراغ بما هو مناسب في كل مما يأتي ( :

) 3 /

 -1لقب عمر بن الخطاب ( رضي هللا عنه ) ب ..........................
 -2من ثمرات اإليمان باهلل تعالى  ...........................................و
.............................................
 -3من أهم صفات عمر بن الخطاب ( رضي هللا عنه ) ........................
و........................
( انتهت األسئلة )

