
 

 

 االسم :      اليوم : االثنين
 الثامن ب   التاريخ : الصف :  

 زمن االمتحان: حصة واحده                                                                                          
 عدد الصفحات  عدد االسئلة  2 1 رقم السؤال 

 2 2 24 14 العالمة العظمى 
     عالمة الطالب 

 

 

 عالمة   14: السؤال األول :بناًء على دراستك لسورة اإلسراء 

 . ات اقتصادية مالية توجيهتضمنت التي  من سورة اإلسراء .اكتبي اآليات الكريمة1

 ______________________________________________________________________ 
 

 ______________________________________________________ _______________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
 

 عالمات(  3______________________________________________________________) 

 

 عالمات( 5.المعنى المناسب لكل مما يلي كما ورد في سورة اإلسراء: )2

 

 ماله أو ضاع منه ______________ ب.التائبين إلى هللا تعالى___________ أ.المسافر الذي انقطع عنه 
 

 ج.نادماً _____________ د.فقر ______________ هـ .كناية عن البخل _____________________ 

 

 

َشةً َوَساَء َسبِّياًل  َواَل تَْقَربُوا)قال هللا تعالى .3 نَا إِّنَّهُ َكاَن فَاحِّ  ( َواَل تَْقَربُوا)فسري:جاء التعبير القرآني بقوله تعالى (الز ِّ

 _____________________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________)عالمتان( 

 

 ين التبذير واإلسراف هو _______________________________________________ .الفرق ب 4
 

 ________________________________________________________)عالمتان( 

 

 .بم شبه هللا تعالى المبذرين في اآليات الكريمة .___________________________)عالمة واحدة( 5

 

 فعل  _________________________________.)عالمة واحدة(  .قتل األوالد خشية الفقر من6

 

 عالمة  24السؤال الثاني :أكملي الفراغ في كل مما يلي : 

 عالمات( 3.شاء هللا أن جعل للنبي صلى هللا عليه وسلم أكثر من أربع نسوة لحكم كثيرة منها: ) 1
 

 أ.________________________________________________________ 

 

 ب.________________________________________________________ 

 

 ج.__________________________________________________________ 

 

 ية ئالعالمة النها
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 __________ .اكتبي مثاال على تواضع النبي محمد صلى هللا عليه وسلم :__________________ 2

 

 _____________________________________________________________)عالمتان( 

 

 عالمات (  3.َرزَق هللا تعالى نبيه محمد صلى هللا عليه وسلم ثالثة أبناء من الذكور , هم : ) 3

 أ.____________________ وبه يكنى صلى هللا عليه وسلم .

 

 ب.___________________ وسمي الطاهر والطيب . 

 

 ج.________________ .

 

 .جميع أبناء وبنات النبي محمد صلى هللا عليه وسلم قد توفاهم هللا جميعا في حياته صلى هللا عليه وسلم إال  4

 

 ____________________ . )عالمة واحدة( 

 

 طفهن ومثال ذلك : _____________________ .كان النبي صلى هللا عليه وسلم يداعب زوجاته ويال5

 

 __________________________________________________________)عالمتان( 

 

 .األمر بالمعروف هو ______________________________________________)عالمة واحدة(6

 

 __________)عالمة واحدة( .أنزل هللا تعالى على نبيه داود عليه السالم كتاباً اسمه _________ 7

 

 .َرزَق هللا داود عليه السالم ابناً سماه ______________________ ) عالمة واحدة (8

 

ن صفات نبي هللا  داود عليه السالم __________________ , _________________)عالمتان( 9  .مِّ

 

 . من مجاالت الرفق في التعامل مع البيئة  .)عالمتان(10

__________ ___________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

ْلَم ).ما داللة اآلية القرآنية التالية 11 يَن أُوتُوا اْلعِّ ْنُكْم َوالَّذِّ يَن آَمنُوا مِّ ُ الَّذِّ  . )عالمتان( (دََرَجات  يَْرفَعِّ َّللاَّ

 

 ______________________________________________________________ 

 

 .اكتبي حديث )من أخالق المسلم ( .__________________________________________ 12

 

 عالمات(  3_________________________________________________________) 

 

 .راوي حديث فضل الرفق  هو ________________________________.)عالمة واحدة(13

 

 

 ُدعايئ لَكن ابلتوفيق طالبايت احلبيبات 



 

 

 ُأحبـــــــكن يف هللا  
 


