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....................................................:
.......

السؤال األول  /اختر اإلجابة الصحيحة :
 )1من أهم صفات األنبياء عليهم السالم
ا~ الوفاء

ب~ الرمحة

ج~ الصدق

د~ األمانة

 )2الصحابية اليت قالت للنيب عليه السالم " أبشر فو هللا ال خيزيك هللا أبداً"....هي  .............رضي هللا عنها
ا~ عائشة بنت أيب بكر

ب~ سودة بنت زمعة

ج~ حفصة بنت عمر

د~ خدجية بنت خويلد

 )3السورة اليت نزلت يف أيب هلب هي سورة
ا~ الكافرون

ب~ الشرح

ج~ املسد

د~ الفلق

 )4من الصفات اليت أثنت هبا خدجية بنت خويلد رضي هللا عنها على النيب عليه السالم
ا~ الرمحة

ب~ صلة الرحم

ج~ إنذار األقارب

د~ ~ وفاءه لقريش

" )5صديقاً" اسم يدل على املبالغة يف
ا~ األمانة

ب~ الرمحة

ج~ الصداقة

د~ الصدق

" )6اسم جامع لكل خري " تعريف لـ
ا~ الصدق

ب~ الكذب

ج~ الرب

د~ األمانة

" )7اسم جامع لكل شر" تعريف لـ
ا~ الصداقة

ب~ الرفق

ج~ الفجور

د~ الكذب

 )8الذي وضع احلجر األسود مكانه بعد تساقط الكعبة وإعادة بنائها هو
ا~ إدريس عليه السالم

ب~ حممد عليه السالم

 )9كان أهل اجلاهلية يُسمون حممداً عليه السالم قبل البعثة بـ
ا~ الويف

ب~ األمني

ج~ شعيب عليه السالم
ج~ الصبور

د~ صاحل عليه السالم
د~ الشجاع

)10التعامل ابألمانة سبب لـ
ا~ كثرة األوالد

ب~ بركة الرزق

معلم المادة :عبدهللا الصاعدي.

ج~ قلة املال

د~ طول العمر
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السؤال الثاني  /أجب عما يلي :
 _1اكتب قصة تدل على أن النبي عليه السالم صادقا ً في جده ومزاحه ؟

 _2أمثل بمثال على الصدق في األقوال ؟

 _3عرف األمانة ؟

_4في حديث أبي هريرة رضي هللا عنه " من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى هللا عنه ومن أخذها يريد إتالفها
أتلفه هللا " توجد نيتان  .اذكرهما ؟

 _5اكتب عما تعرفه عن نبينا محمد عليه السالم ؟ (عن غزواته  ،زوجاته  ،أخالقه  ،صالته)

معلم المادة :عبدهللا الصاعدي.
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