
  

بية إإل  إختبار إلشهر إألول لمادة   سالميةإلتر

*********************************************************************************************** 

ي تليها                             7عالمة
 إلسؤإل إألول:  أكمل من حفظك إآليات إلقرآنية من سورة مريم ثم أجب عن إألسئلة إلتر

ي إلكتاب ؤبرإهيم 
 نبياقال هللا تعاىل" وإذكر ف 

ً
---------------------------------------------------------------ؤنه كان صديقا

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------"
ً
فتكون للشيطان وليا  

------------------------------------،  ------------------------------------ألبيهإلموضوع إلرئيس لدعوة سيدنا ؤبرإهيم -1  

2-  
ً
يقا

ّ
         ---------------------------------معت  ِصد

    
ً
---------------------------------------------------للشيطان وليا  

*********************************************************  

ي : أكمل إلفرإغ بما هو مناسب                                                                                                4عالمة
 إلسؤإل إلثان 

---------------------------------------------------------------------------------------------------إلقرآن إلكريم هو -1  

تاب إلوحي هم  -2
ُ
------------------------------------------------------------ -------------------------------ك  

تب إلقرآن إلكريم سبع نسخ بأمر من إلخليفة-4
ُ
---------------وأرسلت ؤىل إألمصار إؤلسالمية  ------------------------ ك

---------------------------------------------------  

ي وإلمميت -5  هللا تعاىل هو إلمحت 
َّ
------------------------------------------------------------من آثار  إؤليمان بأن  

 

 

 

 

 

 

 

  

....................االسم : ........ وزارة التربية والتعليم   

 التاريخ :   /     /

(       )  السادسالصف :   



إلسؤإل إلثالث: أكمل إلجدول بما يناسبه                                                                                                   6عالمة 

                                                                

عي 
 إلعمل إلوإرد إلدليل إلشر

 من كن فيه وجد حالوة إؤليمان أن يكون هللا ورسوله "
ُ
ثالث

ؤليه مما سوإهما" أحب  

 

رحمون"
ُ
  قال هللا تعاىل:"وأطيعوإ هللا وإلرسول لعلكم ت

"قل يحييها إلذي أنشأها أول مرة قال هللا تعاىل"   

قال رسول هللا فيما يرويه عن ربه" وما يزإل عبدي يتقرب ؤىلي 

 بالنوإفل حتر أحبه"

 

إن  ي مت  
ء أثقل ف  ي

إلمؤمن يوم إلقيامة قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ما شر

 هللا ليبغض إلفاحش إلبذيء"
َّ
 من خلق حسن وإن

 

قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص " إل يؤمن أحدكم حتر أكون أحُب ؤليه من 

 وإلده وولده وإلناس أجمعي   

 

  

 

 السؤال الرابع: ضع كلمة صحيح أمام العبارة الصحيحة وخاطئ أمام العبارة الخاطئة                         4عالمة

)        (ُجمع القرآن الكريم في مصحف واحد ألول مرة بأمر من الخيفة عمر بن الخطاب      -1  

)         (   معركة اليمامة انتصر فيها المسلمون على المرتدين زمن الخليفة عثمان بن عفان     -2  

)         (                   بي أبو بكر الصديق رضي هللا عنهأول من حفظ القرآن الكريم غيباً هو الصحا -3  

)          (  الصحابية أم المؤمنين حفصة بين عمر بن الخطاب حفظ عندها المصحف حتى خالفة عثمان بن عفان    -4  

 

 

 

 

 

 


