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 وظللها يف املكان املناسب: السؤال األول: اخرت اإلجابة الصحيحة مما يلي:

 : افتحت سورة احلج باألمر بـــــ -1

الصالةدالصيامجتقوى اهللباحلجأ

 :  األذان الثاني لصالة اجلمعة زيد يف عهد  –2

 :( معنى قوله :) وصبغ ( يف قوله تعاىل :)َتْنُبُت ِبالدُّْهِن َوِصْبٍغ ِلْلآِكِلني  –3

دالعنب يف عنقودهجلنب لذة للشاربني        بماء زاللأ
إدام يغمس فيه 

اخلبز

 قوله تعاىل ) ومن الناس من جيـدل يف اهلل بغري علم ( تدل على : – 4

بجواز اجلدالأ
حتريم اجلدال 

بالباطل
فضل املسلمنيدضرورة الدعوة هللج

 يكون بني العبد وبني عذاب اهلل وقاية بفعل األوامر واجتناب النواهي هذا تعريف لــ: أن  – 5

اإلحسانداإلميانجالتقوىبالعلمأ

 شبه اهلل اليهود باحلمار ألنهم : -6

أ
مل يعلموا ما يف 

التوراة
جمل يقرؤوا التوراةب

مل يعملوا مبا يف 
التوراة

يكتبوا التوراةمل د

 ..:..سن اهلرم وضعف العقل هو معنى لكلمة  – 7

 :َيا َأيَُّها النَّاُس ( هما سورتان يف املصحف افتتحتا بــ ) -8

الضمري يف كلمة )ذلك( من قوله تعاىل  ) ذلك ومن يعظم شعائر اهلل( يعود على :ـــ   9 

فتح مكةديوم عرفةجاملؤمننيبمناسك احلجأ

 

أ
أبوبكر رضي اهلل 

عنه
جعمر رضي اهلل عنهب

عثمان رضي اهلل 
عنه

علي رضي اهلل عنهد

نطفةدأرذل جغةمضبعلقة أ

النساء واحلجدالطالق والتحريمجالكهف ومريمبالبقرة وآل عمرانأ
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 ُثمَّ ْلَيْقُضوا َتَفَثُهْم ( :: )معنى كلمة ) تفثهم ( يف قوله تعاىل - 10

طوافهمدخيامهمجوسخ أبدانهمبذبائحهمأ

الفقري الذي ال يسأل تعففًا هو :  – 11

اململوكدالضعيفجاملعرتبالقانعأ

 :تنحر اإلبل واقفة ومعقولة   – 12

األرجلداليد اليمنىجاليد اليسرىباأليديأ

 :سورة يف القرآن تعرف بالفاضحة ألنها فضحت املنافقني   – 13

سورة التوبةدسورة األعرافجسورة األنفالبسورة النساءأ

 :معنى كلمة )الِعزة( يف قوله تعاىل )وهلل الِعزة ولرسوله وللمؤمنني( أي – 14

العلم النافعدالقوة والغلبةجالفالحباإلميان اخلالصأ

 :)اجملاوزون احلالل إىل احلرام( هو تعريف لــ  – 15

السارقونداليهودجاملؤمنونبالعادونأ

:ة يف سورة املؤمنونجمموع صفات املؤمنني الوارد -16

 

 
 
 

  ( أمام العبارة اخلاطئة فيما يلي:) عالمةو , ( أمام العبارة الصحيحة)عالمة السؤال الثاني:ضع 

 
 العالمة العبارة م

  امللك .الُصور هو قرن ينفخ فيه  1
  . حيرم البيع والشراء بعد نداء اجلمعة الثاني 2
  امللك املوكل بالنفخ يف الصور هو : ) ميكائيل عليه السالم (. 3
  . معنى كلمة )يصطفي( أي ُيذل 4
  )صواف( هي اإلبل القائمة 5
  )املخبتون( هم املتكربون. 6
  11اخلفية أمامهم عددهم الذين حيل للمرأة أن تبدي زينتها  7
  .)مضغة( دم أمحر غليظ يعلق يف الرحم 8

 
 
 
 
 
 
 

صفة20دصفات5جصفة12بصفات10أ
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  قم باإلجابة على األسئلة التالية:: الثالث  السؤال

 
 
 .( ويتبع كل شيطان مريد ( يف قوله تعاىل : )مريد( اذكر معنى : ) 1
 .أو على طاعة اهلل.متمرد على اهلل  .
 عقليا واحدا على البعث بعد املوت ؟اذكر دليال ( 2
 .خلق اإلنسان من عدم أو  إحياء األرض بعد موتها.
 (. سورة أنزلناها وفرضناها( يف قوله تعاىل : )فرضناها ( اذكر معنى : ) 3

 أوجبنا العمل بأحكامها
 
 

   قم باإلجابة على األسئلة التالية:: الرابع  السؤال

 
 القاذف لألعراض ؟كم جلدة جيلد  (1

 جلدة 80
 بني حد الزنا للزاني الغري حمصن ؟( 2

 .جلدة ويغرب عاما كامال 100جيلد 
 ؟ذبح الذبيحةوجوب التسمية عند اذكر الدليل على ( 3

 (قوله تعاىل )ليذكروا اسم اهلل على مارزقهم من بهيمة األنعام 

 

 


