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 الشعبة : ..............         التــــاريــخ :    /      /    /     ---------------------------ـة :/الطالب اسم 

 يزي الطالب / عزيزتي الطالبة : عز   ●

 (  3( عدد الصفحات )       4أجب/ي عن جميع األسئلة علما بأن عدد األسئلة )          

 المجموع  6 5 4 3 2 1 رقم السؤال

 20 2.5 3 3 3 5.5 3 العالمة

        العالمة المكتسبة 
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 أجب عن األسئلة اآلتية :السؤال األول:    

 لى: " قال سالٌم عليك سأستغفُر...............................................................أكمل قوله تعا -1

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

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

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

 ....................لسان صدٍق علًيا "...........................................................................

 

 بين موقف إبراهيم عليه السالم من عناد أبيه وقومه : -2

 أ..............................................................ب...............................................

_________________________________________________________ 

 

 أمألُ الفراغ بما هو مناسٌب :السؤال الثاني : 

 لُقب عبد هللا بن عباس بـ............................................................ -1
يصلي المريض الذي ال يستطيع القعود   -2

............................................................................ 
عليه  ،و.........................هو ابن إسحاق عليهما السالم ابن النبي ........................إسحاق هو  -3

 السالم  
 صلة قرابة ابن عباس ٍ بالنبي صلى هللا عليه وسلم هي ................................... -4
 لإلدغام الشفوي  حرف واحد هو ................................. -5
هو  "يُرسِل السماَء عليكْم ِمْدراًرا"ميم الساكنة في اآلية الكريمة ُحكم ال -6

................................... 
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_________________________________________________________ 

 عّرف ما يلي : السؤال الثالث :

 السنة النبوية : ............................................................................................... -1

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

 

 

 ...............................................................................السند : ........................ -2

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

 ..................................................التواتر: ..................................................... -3

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

_____________________________________________________ 

 يناسبه .أمأل الجدول اآلتي بما السؤال الرابع :  

 

 خصائص السنة النبوية خصائص القرآن الكريم  وجهُ المقارنة

    اللفظ والمعنى

   التواتر

   الصالة بها

_______________________________________________________ 

 اكتب نوع السنة النبوية في كل مما يلي . :السؤال الخامس

 اس بالخير ).......................................(كان النبي صلى هللا عليه وسلم أجود الن  -1

 تعليم النبي صلى هللا عليه وسلم أصحابه الوضوء )........................................( -2

 قال النبي صلى هللا عليه وسلم : " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ").........................( -3

________________________________________________________ 
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 صل بين المفردات والمصطلحات التالية ومعانيها : السؤال السادس:

 ثناًء حسًنا وذكًرا جمياًل  حفّيا

 كريًما لطيفًا  لسان صدق علّيا 

 ال تغير وال تبديل لما أراده هللا  غالم

 الصبي من سنتين إلى عشر سنوات تجده تجاهك

 يكن معك حيثما كنت األقالم وجفت الصحف رفعت

                                           

 انتهت األسئلة                                                 

 وفقكم هللا وسّدد خطاكم 

 معلمتا المادة : شفاء الخشاشنة ، رزان السرخي               
 قسم التربية اإلسالمية 


