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أجب عن جميع األسئلة وعددها (  ) 3علما ً بأن عدد الصفحات ( ) 2
السؤال األول :امأل الفراغات اآلتية بما هو مناسب:
www.awa2el.net
 )1تعريف اسم هللا "المحيي" هو................................................................................. :
......................................................................................................................
 )2يطلق على اإل دغام الشفوي اسم آخر هو................................................................... :
 )3ماصح نقله عن النبي صلى هللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية ،هذا تعريف لـ
..........................................................................................................
 )4الحكمة من صالة المريض هي.................................................................. :
().../4

السؤال الثاني :أ) قارن بين القرآن والسنة النبوية من حيث:
www.awa2el.net
القرآن الكريم
من حيث
طريقة نقله إلينا
اللفظ والمعنى

().../2

السنة النبوية

ب) استخرج من الحديث النبوي الشريف اآلتي سنده ومتنه.
www.awa2el.net
عن ثابت البناني عن أبى عثمان النهدي عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم " :ان أهون
أهل النار عذابا أبو طالب في رجليه نعالن من نار يغلى منهما دماغه " #حديث_صحيح
()..../2

 )1السند..................................................................................................... :
 )2المتن.................................................................................................... :
...........................................................................................................

السؤال الرابع :من خالل دراستك لآليات اآلتية من سورة مريم أجب عن األسئلةالتالية :

().../6
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 )1ما األسلوب الذي استخدمه سيدنا إبراهيم عليه السالم في دعوة أبيه؟ .................................
 )2علل :حذر إبراهيم عليه السالم أباه من اتباع الشيطان)1( .
ب) ..............................................
أ) .........................................
 )3اذكر صفتين من صفات "الداعي إلى هللا")1( .
ب) .............................................
أ) .......................................
 )4وضح معنى المفردات والتراكيب التي تحتها خط في اآليات)1( .
أ) صراطا سويا............................................................................... :
ب) للشيطان وليا.............................................................................. :
 )5أكمل من قوله تعالى " :قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم .......................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
 ...................................................................بدعاء ربي شقيا" ()2
قسم التربية اإلسالمية

