
  

بية ال   لمادة   ول اختبار الشهر ال  سالمية التر  

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

ي تليها                             7عالمة
 السؤال الول:   اقرأ اآليات الكريمة من سورة الصف  ثم أجب عن السئلة التر

 
ً
ي السماوات والرض وهو العزيز الحكيم‘ يا أيها الذين ءامنوا لم تقولون ما ل تفعلون‘ كُتر مقتا

ح هلل ما ف  قال هللا تعاىل" سبًّ

 مرصوص" ‘عند هللا أن تقولوا ما ل تفعلون
ٌ
هم بنيان

َّ
 كأن

ً
ي سبيله صفا

 هللا يحب الذين يقاتلون ف 
َّ
إن  

-------------------------------------------------وضح معت  "سّبح"  

 مرصوص" 
ٌ
---------------------------------------------------"بنيان  

اذكر مناسبة اآليات الكريمة -2  

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

 مرصوص " 
ٌ
هم بنيان

َّ
 كأن

ً
ي سبيله صفا

  هللا يحب الذين يقاتلون ف 
َّ
ي المخطوط تحته" إن

 3- بي    الحكم التجويدي ف 

 

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

مع ذكر سند الحديثمنافق ديث النبوي  الذي يحذر من صفات الاكتب مير  الح -4  

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

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

-----------------------------------------------------------------------------------اآلية المخطوط تحتها تدعو إىل  -5  

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

 السؤال الثاني: ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة : 

نبوي"من سلك طريقاً يلتمس بع علماً سهل هللا له به طريقاً إلى الجنة" يدل على إحدى  الحديث ال-1

 فضائل العلم:  

ج( ثوابه مستمر بعد الممات           ل الجنة   أ( أنه ميراث األنبياء                      ب( سبب في دخو  

المنافق هو:  -2  

ج( أ+ب صحيح   ب( يظهر غير ما يخف   أ(يظهر ما يخفي      

حكم طلب العلم:  -3  

ج( مندوب لكل مسلم     أ(فرض على كل مسلم        ب( واجب على كل مسلم ذكر وأنثى     

ربية والتعليم وزارة الت  

 أكاديمية المعتصم باهلل

....................االسم : ........  

 التاريخ :   /     / 

(أ-ب)   السادسالصف :   



من األعذار الموجبة لإلفطار في رمضان:  -4  

 أ(الحمل واإلرضاع                              ب( الحيض            ج( الجوع 

من شروط صحة الصيام:  -5  

لنية من الليل لكل يوم           ب( ترك المفطرات كلها               ج( أ+ب صحيح أ(تبيت ا  

الصحابي الجليل عمَّ النبي صلى هللا عليه وسلم وأخوه من الرضاعة:  -6  

 أ(حمزة بن عبد المطلب     ب( العباس بن عبد المطلب         ج( عبيدة بن الحارث 

ض وتلحقه مشقة من الصوم فعليه: الشيخ الكبير الذي أفطر بسبب المر -7  

ج( الفدية دون القضاء                      ب(القضاء فقط   قضاء والفدية   أ(ال  

 

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

عالمة( 5)                                                            السؤال الثالث: اكتب الحكم الشرعي فيما يلي:  

------------------------------------حكم صيام الحائض والنفساء -1  

-------------------------------إفطار المسافر سفراً طويالً مباحاً وخرج بعد طلوع الفجر -2  

من آخر شيء من قضاء رمضان الفائت مع التمكن على القضاء وضاق الوقت وجاء رمضان الحالي  -3  

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

------------------------------------حكم المنافق في االعتقاد  -4  

   -------------------------------حكم مخالفة قول المؤمن لفعله -5

 

 

 

 

 

 

 


