
 

 

 

 

 

 ( 2( علماً بأن عدد الصفحات )  3أجب عن جميع األسئلة وعددها ) 
 

 

 ...(/4)                               السؤال األول: امأل الفراغات اآلتية بما هو مناسب:

www.awa2el.net 

 ...تعريف اسم هللا "المحيي" هو: .............................................................................. (1

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

 .......................دغام الشفوي اسم آخر هو: ............................................إلعلى ايطلق  (2

ماصح نقله عن النبي صلى هللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية، هذا تعريف لـ  (3

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

 ...........................الحكمة من صالة المريض هي: ....................................... (4

 

 

                                   .(../2)                       :القرآن والسنة النبوية من حيثقارن بين أ( السؤال الثاني: 

www.awa2el.net 

 السنة النبوية القرآن الكريم من حيث

  طريقة نقله إلينا
 

 

 

 اللفظ والمعنى
 

 

  

 

 

 

 

 التربية اإلسالميةالمبحث : 

www.awa2el.net 

 حصة واحدة  : الزمــــــــن

 

 

 مدارس تقارب 

 

 المجموع السؤال الرابع السؤال الثاني السؤال األول رقم السؤال

 14 6 4 4 عالمة السؤال

     عالمة الطالب

 2016العام الدراسي                               ثانيالاختبار الشهر                    

 دساالسم:.........................                  الصف: السا                  

 



 ....(/2)         استخرج من الحديث النبوي الشريف اآلتي سنده ومتنه.ب( 
www.awa2el.net                                                         

ان أهون "عن ثابت البناني عن أبى عثمان النهدي عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : 

 #حديث_صحيح"  أهل النار عذابا أبو طالب في رجليه نعالن من نار يغلى منهما دماغه

 

 .....................................................................................................السند:  (1

المتن: ....................................................................................................  (2

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

 

 

 ...(/6)         :التالية مريم أجب عن األسئلة لآليات اآلتية من سورةالسؤال الرابع: من خالل دراستك 

 

يقًا نَبِيًّا )قال تعال: " ( إِذْ قَاَل ِِلَبِيِه يَا أَبَِت ِلَم تَْعبُدُ َما اَل يَْسَمُع َواَل 41َواْذُكْر فِي اْلِكتَاِب إِْبَراِهيَم إِنَّهُ َكاَن ِصد ِ
( يَا 43) ِصَراًطا َسِويًّاتَّبِْعنِي أَْهِدَك ( يَا أَبَِت إِن ِي قَْد َجاَءنِي ِمَن اْلِعْلِم َما لَْم يَأْتَِك فَا42يُْبِصُر َواَل يُْغنِي َعْنَك َشْيئًا )

ْحَمِن َعِصيًّا ) ْحَمِن 44أَبَِت اَل تَْعبُِد الشَّْيَطاَن إِنَّ الشَّْيَطاَن َكاَن ِللرَّ ( يَا أَبَِت إِن ِي أََخاُف أَْن يََمسََّك َعذَاٌب ِمَن الرَّ

 ("45) ِللشَّْيَطاِن َوِليًّافَتَُكوَن 
 

 تخدمه سيدنا إبراهيم عليه السالم في دعوة أبيه؟ .................................األسلوب الذي اس ما (1

 (1)  علل: حذر إبراهيم عليه السالم أباه من اتباع الشيطان. (2

 .........................................           ب( .............................................. (أ

 (1)   صفات "الداعي إلى هللا".اذكر صفتين من  (3

 .......................................              ب( ............................................. (أ

 (1)  وضح معنى المفردات والتراكيب التي تحتها خط في اآليات. (4

 .........................صراطا سويا: ...................................................... (أ

 للشيطان وليا: ..............................................................................  (ب

 

لهتي يا إبراهيم ....................................... آكمل من قوله تعالى: " قال أراغب أنت عن أ (5

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

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

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

 (2) ................................................................... بدعاء ربي شقيا"

 قسم التربية اإلسالمية


