
ِْ َخْشَدهٍ  .......... إىى ق٘ىٔ  ٍِّ ْثقَاَه َحثٍَّح  ٍِ َٖا إُِ ذَُل  اىسؤاه األٗه :  أ- أمَو ق٘ىٔ ذعاىى )يا تَُْيَّ إَِّّ

 ذعاىى ىص٘خ اىحَيش(

إِْر قَ قاه ذعاىى ) -ب َٗ ٌٌ ٌٌ َعِظي ْشَك ىَظُْي َُّ اىشِّ ِ ۖ إِ َ٘ يَِعظُُٔ يَا تَُْيَّ َِل ذُْشِشْك تِاَّللَّ ُٕ َٗ  ِٔ ُُ ِِلْتِْ ا ََ   اَه ىُْق

 َٗ ُِ اْشُنْش ىِي  ِِ أَ ْي ٍَ فَِصاىُُٔ فِي َعا َٗ  ٍِ ْٕ َٗ ًْا َعيَٰى  ْٕ َٗ  ُٔ ٍُّ يَْرُٔ أُ ََ ِٔ َح اىَِذْي َ٘ َُ تِ َّسا ْيَْا اْْلِ صَّ َٗ اَٗ َ٘ ىَِذْيَل ىِ

ِصيُش  ََ ( ٍِ خاله اآلياخ اىنشيَح أجة عَا ييي:إِىَيَّ اْى  

 *- عيو ٍا ييي :   

تذأ ىقَاُ اىحنيٌ ٗصايآ ِلتْٔ ترحزيشٓ ٍِ اىششك  -1    

حثد آياخ اىس٘سج عيى اِلحساُ ىي٘اىذيِ ٗتخاصح األً -2  

ذقذً شنش هللا ذعاىى عيى شنش اى٘اىذيِ -3  

مو ٍَا ييي :ٍا ٍعْى  -*  

  ----------------------------------فصاىٔ :    ---------------ْٕٗاً :
 

ٍْٖا  اثْيِذضَْد اآلياخ اىنشيَح عذداً ٍِ اىر٘جيٖاخ اْليَاّيح ارمش  -*  
  

 

 

 



أجب عن األسئلة التالية : -*  

كيف تكون إقامة الصالة  -1  

ماهي اآلثار االيجابية لمراقبة هللا تعالى  -2  

تعريف األمر بالمعروف والنهي عن المنكرما  -3    

ما هي فوائد األمر بالمعروف والنهي عن المنكر - 4  

لماذا ذكر الصبر بعد األمر بالمعروف والنهي عن المنكر -5  

 

 السؤال الثاني : من خالل دراستك لدرس ]واجب المسلم نحو القرآن [ أجب عما يلي :

رآناذكر ثالثة من واجبات المسلم نحو الق -1  

 

علل ما يلي : -2  

يحرص المسلم على االستماع لتالوة القرآن واإلنصات إليه بخشوع -أ  

على المسلم التحلي بما جاء بالقرآن من أخالق وآداب -ب  

يجب على المسلم حفظ شيء من القرآن الكريم -ج  

 

هات وسيلة واحدة تعين المسلم على : -3  

قراءة القرآن -أ  

تدبر آياته -ب  

القرآن بين الناسنشر  -ج  

 



من واجبات المسلم نحو القرآن تعظيمه والتأدب معه وضح ذلك؟  -4  

 السؤال الثالث: عِرف ما يلي :

تنظيم األولويات : -1  

السنة النبوية : -2  

أجب عما يلي : -*  

هل تقع األعمال المحرمة ضمن تنظيم األولويات ،وضح ذلك -1  

مبدأ تنظيم األولويات هات أنموذجاَ من القرآن الكريم على  -2  

لم تكن إجابة النبي واحدة بل متعددة علل ذلك -3  

يتم تنظيم األولويات وفق الحاجة وضح ذلك -4  

 

 

 السؤال الرابع: ما داللة قوله تعالى )وما ينطق عن الهوى إن هو إال وحي يوحى (

النبويةكيف ترد على من يدعي باالكتفاء بالقرآن واالستغناء به عن السنة  -*  

 

 * بيِن عالقة السنة بالقرآن من خالل :

الجمع بين المرأة وعمتها -1  

تحريم أكل لحم الحمر األهلية -2  

كيفية أداء الحج -3  

)إنما المؤمنون أخوة( -4  

 



 

  السؤال الخامس : علل :- جعل هللا ليوم القيامة عالمات تسبقه

ب ]الساعة [ ما المقصود*   

 

 * عرف ما يلي :

عالمات الساعة الصغرى  -1  

عالمات الساعة الكبرى -2  

 *- من عالمات الساعة الكبرى ظهور الدجال وضح ذلك

 

:صنف عالمات الساعة اآلتية إلى عالمات ساعة صغرى ،وعالمات ساعة كبرى -*  

تضييع األمانة ، نزول عيسىانتشار الجهل ،الدخان ، يأجوج ومأجوج ، انشقاق القمر ،   

صغرى عالمات ساعة  عالمات ساعة كبرى 
  
  

  
 

 

 

 

 وفقكم هللا وسدد خطاكم 

 معلمتكم : مي الحايك


