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 : يلياختر اإلجابة الصحيحة في كل مما تكرمـاً  عزيزي الطالب  السؤال األول :

 

 : بأدلته من الكتاب والسنة تعريف لمعرفة العبدأن يتعلم العبد دين .........  -1

 دينه  –د  مالئكته  –ج  نبيه  –ب  ربه  –أ  

 أخبرني عن :  وسلم هصلى هللا عليالنبيَّ السالم  هعلي لها جبريل  أسئلة التي سمن األ -2

 الساعة -د  الصالة  –ج  الغزوات  –ب  الصحابة–أ  

 : ال هللاإله إأركان شهادة أن ال من  -3

 القبول  –د  اإلثبات  –ج  التوحيد  –ب  الشرك  –أ  

 معرفة : صول الثالثةمن األ -4
 

 العالم كله  –د  الرب  –ج  األرحام  –ب  الوالدين  –أ  

 يمان :ركان اإلأمن  -5
 

 صوم رمضان  –د  اإليمان بالرسل  –ج  حج البيت  –ب  إقام الصالة  –أ  

 : من مراتب الدين ثانيةالمرتبة ال -6

 اإلسالم  –د  اإليمان –ج  اإلحسان  –ب  معرفة الدين  –أ  

 عدد مراتب الدين : -7

 2 -د   3 –ج   7 –ب   10 –أ  

 أن نؤمن بالمالئكة الكرام من معاني اإليمان بـ :  -8

 الكتب  –د  اليوم اآلخر  –ج  المالئكة  –ب  الرسل  –أ  
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 أمام العبارة الخاطئة  ( ×)أمام العبارة الصحيحة و عالمة ( √) رجاًء ضع عالمة عزيزي الطالب السؤال الثاني :

1 
 

      أدنى  خصال اإليمان قول ال إله إال هللا     

      ألركان شهادة أن ال إله إال هللا خمس أركان      2

      معنى شهادة أن محمداً رسول هللا ال معبود بحق إال هللا      3

      هلل بالتوحيد واالنقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله تعريف لإلسالم  اإلستسالم     4
 

 

 :فضال أجب عما يأتي   عزيزي الطالب  السؤال الثالث :
  ؟  عدد أركان اإلسالم   /  1

 

 

 

 ؟: ماهو معنى شهادة أن محمداً رسول هللا  /    2

 

 

 

 :عما يأتيعزيزي الطالب  فضال أجب   السؤال الرابع :
  ؟ اذكر اثنين من مقتضيات تعريف اإلسالم  /    1

 

 

 

 ؟: ما الموضوع الذي دار فيه الحوار بين جبريل عليه السالم ورسول هللا عليه الصالة والسالم  /    2


