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السؤال األول :

( 13عالمة )

من خالل دراستك للآليات الكريمة من سورة اإلسراء  ,أجب عن األسئلة اآلتية :

أ)بيّن معاني التراكيب اآلتية:

 3عالمات

أولي بأس شديد................................................................................
فجاسوا خالل الديار ..........................................................................
ليتبروا ما علوا تتبيرا.........................................................................
ب )أكمل الفراغ بما يناسبه :

 4عالمات

 .1تسمى سورة اإلسراء بسورة ................................
 .2ابتدأت سورة اإلسراء بـ.......................................
 .3من المواضيع الرئيسة لآليات حادثة اإلسراء وكان من أبرز أحداثها
*.................................................................................................
*.................................................................................................

ج) بم توعد هللا عز وجل بني إسرائيل في اآليات الكريمة .

عالمة

..........................................................................................................
..........................................................................................................

د)علل ما يأتي:
)1وصف هللا تعالى سيدنا محمدا صلى هللا عليه وسلم بالعبودية في قوله تعالى "أسرى بعبده"
عالمة

......................................................................................................
.........................................................................................................
)2ربط هللا تعالى بين المسجد الحرام والمسجد األقصى في اآلية األولى.

عالمة

..........................................................................................................
.........................................................................................................

هـ)أكمل اآليات الكريمة من قوله تعالى " إن أحسنتم أحسنتم ألنفسكم............................
........................................................................................................
........................................................................................................
 .............................................................................للكافرين

حصيرا" 3.عالمات

__________________________________

السؤال الثاني:

( 5عالمات )

من خالل دراستك لحديث "ثالث من كن فيه  " ....أجب عن األسئلة اآلتية

:

أ) عرف براوي الحديث.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
ب)بين الحديث الشريف دالئل لحالوة اإليمان,أذكرها .
...........................................................................................................................1
...........................................................................................................................2
......................................................................................................................3
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السؤال الثالث:

( 4عالمات )

أ)عدد أركان اإليمان.
............................................................................................................................
ب -أذكر اثنين من آثار اإليمان في حياة الفرد والمجتمع .
.........................................................................................................................1
.........................................................................................................................2
(  6عالمات )
السؤال الرابع :
ضع إشارة ( √ ) أمام العبارة الصحيحة وإشارة ( × ) أمام العبارة الخطأ فيما يأتي :
( .1

) تختلف األحكام العملية التفصيلية من نبي آلخر باختالف ظروف المكان والزمان .

(. 2

) يكفي لسالمة وصحة اإليمان أن يكون قلبيا فقط ز

(. 3

)لم يتمكن النبي صلى هللا عليه وسلم من وصف بيت المقدس عندما طلب منه المشركون ذلك ,

ألن رحلته كانت ليال .
(.4

) أصول اإليمان تتغير من نبي آلخر  ,كي توافق الزمن المبعوث فيه ذلك النبي .

(.5

) ذكر هللا تعالى المؤمنين في سورة اإلسراء بأنهم من ذرية نبي هللا عيسى عليه السالم .

(.6

) المسجد األقصى هو كل ما دار عليه السور من جهاته األربع ومساحته مائة وأربعين

دونما .
انتهت األسئلة 
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