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 ....................................................................................................... 
   
 احلكمة من إرسال الرسل عليهم السالم هو : .1

 بة املقصرينر حما ب. إجبار الناس على دخول اإلسالم أ.
 شربهداية ال د. عقاب الكفار ج.

 ما هي العادات السيئة اليت انتشرت قبل اإلسالم : .2
 السرقة  ب. عبادة األصنام أ.

 مجيع ما ذكر صحيح د. القتل ج.
 ية ) أغالاًل ( :ما معىن اآل .3

 جعلنا على أبصارهم غطاءً  ب. قيوداً تشد أيديهم إىل أعناقهم  أ.
 اللوح احملفوظ د. أعماهلم يف الدنيا ج.

 :ملني ألنه ايعد القرآن رمحًة للع .4
 نسانملا فيه من تعاليم حتافظ على كرامة اإل ب. كالم هللا  أ.

 ل على حممد صلى هللا عليه وسلمز  ن  أ   د. لز  ن  كتاب أ    ر  آخ   ج.
 ما معىن كلمة ) النيات ( : .5

 قصد العمل  ب. كل نشاط أو عمل يقوم به اإلنسان أ.
 جلب مصلحة د. مفارقة األهل واألوطان ج.

 األعمال ابلنيات : رتتبة على من نوى أن يقوم بسيئة ومل يعملها يف ضوء فهمك لدرسما النتائج امل .6
 يضاعف هللا له األجر  ب. ينال أجر حسنة كاملة  أ.

 كتبها هللا سئية واحدة  د.  ال ينال شيئاً  ج.
 من عالمات الدالة على اإلخالص : .7

 املسارعة يف عمل اخلريات  ب. استواء املدح والذم  أ.
 مجيع ما ذكر صحيح د. يبغي ابلعمل رضا هللا  ج.

 )الطيبات (  ما معىن كلمة .8
 احلالل ب. منزه من كل النقائص والعيوب  أ.

 صار لونه بلون الغبار د. مفرق الشعر ج.
 : هو السبب من أسباب إجابة الدعاء الغري مذكور يف حديث ) إن هللا طيب ال يقبل إال طيبا (ما  .9

 انكسار القلب ب. دعوة املسافر أ.
 اإلحلاح يف الدعاء د. دعوة الصائم ج.
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 ما نوع االستفهام الوارد يف قول الرسول صلى هللا عليه وسلم ) فأىن يستجاب له ( ؟ .10
 تنبيهياستفهام  ب. استفهام تعجيب أ.

 استفهام استنكاري د. استفهام تقريري ج.
 (  مسرفون ) اآليةما معىن  .11
 متجاوزون احلد يف عصيانكم ب. تشاءمنا بكم أ.

 ول اثلثأي قويناهم برس د. أئن وعظتم ج.
 ما احلكمة من ضرب القرآن الكرمي األمثال للناس ؟ .12
 للتسلية ب. ألخذ العضة والعربة  أ.

 للمناقشة د. للمقارنة ج.
 ما هي مهمة الرسل كما بينتها اآلايت ؟ .13
 الدعوة إىل بر الوالدين ب. الدعوة إىل قراءة القرآن أ.

 الدعوة إىل وحدانية هللا د. جلمع الزكاة من الناس ج.
 ما هو سبب تكذيب أهل القرية لرسل هللا ؟ .14
 ليس لديهم مال ب.  أمساؤهم غري مرغوبة هبا أ.

 ليس لديهم سلطان د. أن الرسل بشر مثلهم ج.
 ما هي ردة فعل أهل القرية ضد الرسل املرسلني إليهم ؟ .15
 التكذيب ب. التطري أ.

 كل ما سبق صحيح د. التهديد ابلرجم ج.
 رسل من تكذيب أهل القرية وهتديدهم ؟ما هو موقف ال .16
 الصرب واالستمرار يف الدعوة  ب. االنتقال إىل قرية أخرى  أ.

 التوقف عن الدعوة د. الدعاء على قومهم ابهلالك ج.
  ما هي جماالت األمن .17
 التعليم ب. الصحة أ.

 مجيع ما ذكر صحيح د. الثقافة ج.
 (  عادى يل ما معىن كلمة ) .18
 املؤمن التقي   ب. ى   خاصم وآذ أ.

 الفرائض د. أعلنت أين حماربه   ج.
 )املسلم من سلم الناس من لسانه ( كيف ينبغي أن تكون عالقيت مع اآلخرين يف ضوء فهمي حلديث الرسول  .19
 ال أتسبب يف أذية أحد ب. أخاصمهم أ.

 أغتاهبم د. أجتسس عليهم  ج.
 ...يتبع
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 على الكل ويسقط الوجوب بفعل البعض : هو ما وجب  .20
 سنة ب. فرض عني أ.

 سنة مستحبة  د. فرض كفاية  ج.
 من أمثلة فرض العني   .21
 تشميت العاطس  ب. صالة اجلنازة أ.

 أداء الصالة د. رد السالم ج.
 ما داللة قوله ) وما يزال ( يف احلديث الشريف ؟ .22
   التوقف ب. االستمرار أ.

 التصوير د. املبالغة ج.
  ما هي حاجتنا إىل النوافل ؟  .23
 أهنا متممة للفرائض ب. أهنا سنة  أ.

 أجرها أقل من الفريضة د. ال حناسب عليها إذا تركناها ج.
  هي ليست من عالمات حمبة هللا للعبد : .24
 إجابة الدعاء  ب. تسديد اجلوارح  أ.

 زايدة ديونه د. إبعاده مما يكره ج.
  ل أن جيب على املتوك .25
 األخذ ابألسباب ب. االعتماد على هللا  أ.

 يعتمد على هللا دون األخذ ابألسباب د. يعتمد على هللا وأيخذ ابألسباب ج.
 حكم اإلميان ابلقضاء والقدر  .26
 سنة مستحبة ب. سنة أ.

 واجب د. مباح ج.
 ملاذا اإلنسان مسؤول عن تصرفاته يف الدنيا واآلخرة ؟ .27
 ألنه مغلوب على أمره وال يستطيع فعل شيء ب. ن إرادته الشخصيةألهنا صادرة م أ.

 ألن الشيطان اختار له هذا الطريق د. ألن كل الناس يفعلون كما يفعل ج.
  ما حكم صالة الكسوف  .28
 سنة مستحبة ب. سنة أ.

 جائز د. فرض ج.
 مىت حيدث الكسوف ؟ .29
 واألرض القمربني  الشمسقع تعندما  ب. القمربني الشمس و  األرضقع تعندما  أ.

 األرضعندما يقع القمر على  د. عندما يقع القمر بني الشمس واألرض ج.
 يتبع...
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   الصالة اليت هبا يف كل ركعة قيامان وقراءاتن وركوعان هي : .30
 صالة االستسقاء ب. صالة الكسوف أ.

 صالة الضحى د. صالة االستخارة ج.
 هو : وقت صالة االستخارة .31
 يف الثلث األخري من الليل ب. من بعد طلوع الشمس بربع ساعة إىل ما قبل الزوال أ.

 ليس هلا وقت حمدد د. مع صالة الفجر ج.
 ما هي األمور اليت يستحب االستخارة فيها : .32
 الصيام ب. الصالة أ.

 قراءة القرآن د. السفر ج.
   االستخارة هي : .33
 هي طلب االختيار يف األمور من هللا ب. ة طلب االختيار من صاحب خرب  أ.

 طلب االختيار من صاحب خربة وأمانة د. طلب االختيار من صاحب أمانة  ج.
   الصالة اليت تطلب فيها الغيث من هللا عند أتخر نزول املطر هي : .34
 صالة الكسوف ب. صالة االستسقاء أ.

 صالة اخلسوف د. صالة االستخارة ج.
   الستسقاء : من آداب صالة ا .35
 التقرب إىل هللا ابلطاعات ب. الصيام أ.

 مجيع ما ذكر صحيح د. التوبة من الذنوب واملعاصي ج.
 : للشفاء بن عبدهللا رضي هللا عنها ابملدينة داراً  خصص الرسول  .36
 ألهنا فقرية ب. ألهنا ال متلك داراً  أ.

 ألهنا قوية الشخصية د. لتعليم النساء ج.
 هي : العامل فيها مبراقبة األسواق ومنع الغش واملنازعات داخل السوق وظيفة يقوم .37
 احلسبة ب. مجع الزكاة أ.

 الديوان د. رعي الغنم ج.
 لــ : ا أمر احلسبة يف السوقموىل عمر بن اخلطاب الشفاء بنت عبدهللا رضي هللا عنه .38
 لذكائها ب. ثقته هبا وألمانتها أ.

 ذكر صحيح مجيع ما د. لقوة شخصيتها ج.
 اإلجاابت 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

 د ب ج د أ ب ج د أ ج ب أ د ج د ب أ د ج ب أ د ب د ج د أ ب د ج ب د أ ب ب أ د د
 لنجاح والتوفيقالكم  أرجو
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                2019 - 2020 
  ( 12 – 1صدق الرسول صلى هللا عليه وسلم سورة يس ) 
 ما معىن املفردات التالية :  .1

رافعوا الرأس مع غض البصر: فهم مقمحون قيوداً تشد أيديهم إىل أعناقهم: أغالال  لقد ثبت العقاب ووجب : لقد حق القول
أعماهلم يف الدنيا: وءااثرهم جعلنا على أبصارهم غطاءً : فأغشيناهم حاجز مانعا: سدا  

 اللوح احملفوظ: إمام مبني  مجعناه وحفظناه: أحصيناه
بني جواب القسم من اآلية السابقة .(  احلكيم * إنك ملن املرسلنيوالقرآن قال تعاىل ) 2

 أن حممد صلى هللا عليه وسلم رسول من عند هللا .
عالم يدل قسم هللا تعاىل ابلقرآن احلكيم ؟احلكيم ( والقرآن قال تعاىل ) 3

 يدل على عظمة القرآن الكرمي .
خلوق من خملوقات هللا .حكم قسم املسلم ابلقرآن الكرمي أو مب 4

 .وز احللف أبي خملوق من خملوقاته جيوز احللف ابلقرآن ألنه كالم هللا ، وال جي
 ملاذا يعد القرآن الكرمي رمحة  للعاملني ؟ .5

 . ملا فيه من تعاليم حتافظ على كرامة اإلنسان
السالم ؟مة من إرسال الرسل عليهم كما احل 6

هلداية البشر .
ما هو حال املهتدين بتعاليم القرآن الكرمي ، وحال الغري مهتدين به ؟ 7
 . عمله يف التوفيق ، هللا حب ، الطاعات فعل السعادة ، حال املهتدين بتعاليم القرآن : •

 . البعيد الضالل ، هللا عن البعد ، املعاصي فعل ، احلزن حال الغري مهتدين بتعاليم القرآن : •
ما هي مواقف الناس من الرسالة ؟ 8
 فحق عليم العقاب .رفضوا ما جاء به ، ومل يهتدوا بتعاليمه ،  : القسم األول 

 قبلوا ما جاء به ، واهتدوا هبدايته ، فاستحقوا اجلنة . الذين الثاين : القسم 
 ما هو ثواب املهتدين ، وعقاب الضالني ؟ .9
    النار الضالني :عقاب  • نة اجل ثواب املهتدين : •

 اذكر أربع عادات سيئة انتشرت قبل إرسال سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم . .10
 عبادة األصنام ، السرقة ، القتل ، الراب .

  حدد من اآلايت الكرمية ما يدل على املعاين اآلتية : .11
 .عقاب املكذبني  •
 (. لقد حق القول على أكثرهم فهم ال يؤمنون) 
 تعاىل لرسوله صلى هللا عليه وسلم .حفظ هللا  •

 (. وجعلنا من بني أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم ال يبصرون) 
 قدرة هللا وعلمه . •
 2يتبع الصفحة  .( إان حنن حني املوتى ونكتب ما قدموا وآاثرهم وكل شيء أحصيناه يف إمام مبني) 

 (1 )  



 3يتبع الصفحة 

 األعمال بالنيات  
  ما معىن املفردات التالية :  .1

 جللب مصلحة لدنيا يصيبها : مفارقة األهل واألوطان اهلجرة : قصد العمل  النيات : كل نشاط أو عمل يقوم به اإلنسان   األعمال :
 ما النتائج املرتتبة على ما يلي يف ضوء فهمك لدرس األعمال ابلنيات : .2

 وقام هبا بسيئةنوى أن يقوم  نوى أن يقوم بسيئة ومل يعملها يقوم حبسنة وقام هبانوى أن  نوى أن يقوم حبسنة ومل يعملها
 كتبها هللا سيئة واحدة ينال أجر حسنة كاملة يضاعف له هللا األجر ينال أجر حسنة كاملة

 ؟  اإلخالص يف النية ، وأثر الرايء على العملما فضل  .3
 على األجر العظيم .احلصول  • قبول العمل • فضل اإلخالص يف النية : 

 ضياع األجر والثواب . • عدم قبول العمل • أثر الرايء على العمل :
 اإلخالص  
  اإلخالص  : أكمل املخطط التايل عن اإلخالص .1

 طرق اكتسابه مثراته العالمات الدالة عليه فضله مفهومه

اىل يف عتهو التوجه إىل هللا 
مجيع األقوال واألعمال 

 الظاهرة والباطنة 

 قبول العمل •
 استواء املدح والذم -

احلصول على اخلري يف 
 الدنيا واآلخرة

 حماسبة النفس -
 تقوى هللا - املسارعة يف عمل اخلريات -

 الثواب واألجر •
 احلرص على نيل األجر من هللا - يبغي ابلعمل رضا هللا -
 كثرة الدعاء  - يبغي ابلعمل ثواب اآلخرة -

 التأمل يف آايت اإلخالص -  
 قارن بني اإلخالص والرايء يف اجلدول التايل : .2

 الرايء اإلخالص وجه املقارنة
 ظاهره عمل صاحل ظاهره عمل صاحل أوجه التشابه :

 عمل للناس عمل هلل : أوجه االختالف

 ال يقبل العمل ويضيع األجر يقبل العمل وينال األجر : النتيجة

 الكسب الطيب 
  ما معىن املفردات التالية :  .1

 احلالل:الطيبات صار وجهه بلون الغبار:أغرب مفرق الشعر:أشعث وبمنزه عن كل النقائص والعيهللا تعاىل طيب:
 هي شروط قبول العمل ؟ما  .2
  العمل الصاحل  • اإلخالص هلل  •
 ؟يث ) إن هللا طيب ال يقبل إال طيبا ( دكما تفهم من ح  ما هي أسباب إجابة الدعاء .3
 الكسب الطيب • اإلحلاح يف الدعاء • رفع اليدين إىل السماء • حضور القلب • دعوة املسافر •
 ما نوع االستفهام الوارد يف قول الرسول صلى هللا عليه وسلم ) فأىن يستجاب له ( ؟ .4

 استفهام استنكاري

 قق الطيب يف األمور التالية :حتكيف  .5
 أحترى احلالل الطيب:  طعامك وشرابك أبن أخلص وأتقن العمل :  عملك ابخلشوع:  صالتك

  أجتهد وأاثبر على النجاح والتفوق:  تعليمك أكن متساحما وأجتنب الغش :  بيعك وشرائك أصدق يف قويل وأجتنب الغيبة :  لسانك

 (2 ) 



  ( أصحاب القرية 19-13سورة يس )  
 ما معىن املفردات التالية :  .1

 تشاءمنا بكم  : تطريان بكم أي قويناهم برسول اثلث  : فعززان بثالث مجع من الناس يعيشون يف مكان واحد  : القرية
   متجاوزون احلد يف عصيانكم : مسرفون لنرمجنكم ابحلجارة حىت املوت   : لنرمجنكم أئن وعظتم  : أئن ذكرمت

 القرآن الكرمي األمثال للناس ؟ما احلكمة من ضرب  .2
 ألخذ العضة والعربة .

 ما هي مهمة الرسل كما بينتها اآلايت ؟ .3
 الدعوة إىل وحدانية هللا .

 ما هو سبب تكذيب أهل القرية لرسل هللا ؟ .4
 أن الرسل بشر مثلهم .

 ؟ما هي ردة فعل أهل القرية ضد الرسل املرسلني إليهم  .5
 د ابلرجم ، التهديد ابلعذاب .يالتطري ، التشاؤم ، التهدالتكذيب ، التشكيك ، 

 ما هو موقف الرسل من تكذيب أهل القرية وهتديدهم ؟ .6
 الصرب واالستمرار يف الدعوة .

 مل تشاءم أهل القرية من رسل هللا تعاىل ؟ .7
 دعوهم إىل دين آخر

 مل أرسل هللا تعاىل رسول اثلث إىل أهل القرية ؟ .8
 الرسولني قبله . أتكيداً ملا جاء

 نعمة األمن  
 أكمل اجلدول التايل عن نعمة األمن .1
  نعمة األمن 

 مسؤولييت يف حفظ األمن أثره يف حضارة الدول عوامل حتققه أمهيته مفهومه

توفر الطمأنينة واالستقرار 
وسبل احلياة الكرمية للفرد 

 واجملتمع

إلميان ابهلل والفهم الصحيح ا منو االقتصاد
 لإلسالم

تقدم الدول وازدهارها يف 
 التعاون مع اجلهات املختصة  مجيع جماالت احلياة

 توفر فرص العمل 
 حمبة الوطن واحلكام وطاعتهم األمن من البطالة والفقر

 التسامح والتآلف بني الناس انتشار العدل 
 احلفاظ على اإلحتاد احرتام القوانني

 ؟ ما هي جماالت األمن .2
  الصحة   التعليم   الثقافة  القضاء  األمن الشرطي 
 املرتتبة على اختالل األمن يف اجملتمع ؟ما هي اآلاثر السلبية  .3
  انتشار اخلوف  زايدة البطالة  اهنيار االقتصاد  ختلف الدولة 
 م دين عدل وسالم وليس دين عنف وإرهاب .برهن على أن اإلسال .4
 حترمي السرقة  حترمي شرب اخلمر  حترمي تعاطي املخدرات  مننيآلحترمي االعتداء على ا  نيمي قتل األبرايء املساملر حت  اسويف النمي ختر حت 
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  حديث التقرب إلى هللا  
 املؤمن التقي   وليا  :  خاصم وآذى    عادى يل :  ما معىن املفردات التالية : .1
 : أعلنت أين حماربه   آذنته  الفرائض   : افرتضت عليه  : ما زاد على الفرائض ) السنن (   النوافل 
 ( املسلم من سلم الناس من لسانهكيف ينبغي أن تكون عالقيت مع اآلخرين يف ضوء فهمي حلديث الرسول صلى هللا عليه وسلم ) .2

 ال أتسبب يف أذية أحد .
 قارن بني فرض العني وفض الكفاية . .3
 فرض الكفاية فرض العني 

 ما وجب على الكل ويسقط الوجوب بفعل البعض ما أوجب هللا على كل فرد القيام به املفهوم
 صالة اجلنازة ، رد السالم ، تشميت العاطس أداء صالة ، صيام رمضان ، إيتاء الزكاة مثال

 ال أيمث اتركه إن قام به غريه  آمث اتركه ما يرتتب عليه
 كيف نصل إىل رتبة الويل ؟ .4

  احلفاظ على الفرائض  اإلكثار من النوافل 
 ( يف احلديث الشريف ؟ وما يزالما داللة قوله )  .5

 االستمرار
   ما هي حاجتنا إىل النوافل ؟ .6

 تقربنا إىل هللا وهي متممة للفرائض .
 ؟ ما هي عالمات حمبة هللا تعاىل للعبد .7
 تسديد اجلوارح  إجابة الدعاء  إبعاده مما يكره 
 احلديث ما يدل على معىن أن هللا تعاىل يدافع عن املؤمنني املتقني .حدد من  .8

 ) من عادى يل وليا فقد آذنته ابحلرب (
 اإليمان بالقضاء والقدر 
 ما هو مفهوم القضاء والقدر ؟ .1

 هو علم هللا ابألشياء قبل حدوثها وتقديره هلا حبكمة وإتقان .
 ما هي فوائد اإلميان ابلقضاء والقدر ؟ .2
 االعتماد على هللا  راحة النفس والطمأنينة  طرد اإلعجاب ابلنفس عند حصول املراد  طرد القلق والضجر بعد فوات املراد 
 ما الفرق بني التوكل والتواكل ؟ .3
 : هو االعتماد على هللا مع األخذ ابألسباب  التوكل.  : هو االعتماد على هللا دون األخذ ابألسباب التواكل . 
 اإلميان ابلقضاء والقدر ؟ما حكم  .4

 واجب .
 ملاذا اإلنسان مسؤول عن تصرفاته يف الدنيا واآلخرة ؟ .5

 ألهنا صادرة من إرادته الشخصية .
 ملاذا عندما حتدث مصيبة نقول ) إان هلل وإان إليه راجعون ( .6

  ألهنا فوق إرادتنا وال دخل لإلنسان يف فعلها .
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  ذات األسبابالصلوات 
 أكمل اجلدول التايل عن صالة الكسوف :

  صالة الكسوف  .1
 كيفيتها وقتها  عدد ركعاهتا مىت تصلى احلكم املعىن

ذهاب ضوء  
كل أو 

بعض من 
 الشمس

سنة 
 مستحبة

عندما حيجب 
القمر ضور 
الشمس عن 

 األرض 

 ركعتان
من ظهور 

الكسوف إىل 
 الزوال

 قصريةتكرب مث تقرأ الفاحتة مث سورة  .1
 مث تركع مث تقوم من الركوع وتقرأ الفاحتة بعدها سورة أقصر من األوىل .2
 مث تركع الركوع الثاين مث تقوم من الركوع  .3
مث تسجد سجودين وبعدها تقوم للركعة الثانية مث تعيد ما قمت به يف  .4

 الركعة األوىل
 ما هو سبب حدوث صلة الكسوف وصالة اخلسوف ؟ .2
  عندما يقع القمر بني الشمس واألرض . حدوث صالة الكسوف :سبب 
  عندما تقع األرض بني الشمس  والقمر . : اخلسوفسبب حدوث صالة 
 ما احلكمة من حدوث الكسوف واخلسوف ؟  .3

 ختويف من هللا تعاىل ، ليرتكوا ما وقعوا فيه من الذنوب واملعاصي ، فيلجأوا إىل هللا تعاىل ابلتوبة .
 صالة اخلسوف ؟كيفية  .4

 تصلى ركعتان ركعتان إىل أن خيتفي اخلسوف أو يطلع الفجر .
 أكمل اجلدول التايل عن صالة االستخارة :

  صالة االستخارة           
 األمور اليت يستخار فيها كيفيتها وقتها عدد ركعاهتا  احلكم  املعىن

طلب االختيار 
 يف األمور من هللا

سنة 
ليس هلا  ركعتان مستحبة

 وقت حمدد
تصلى ركعتان إذا احتار يف أمر مباح 

 مث يدعو بدعاء االستخارة
األمور املباحة غري الطاعات وال احملرمات مثل 

 السفر ،شراء سيارة ، الزواج
 ما هي فوائد صالة االستخارة ؟ .5
  تكشف له طريق اخلري   اللجوء إىل هللا تعاىل يف كل أمر  
 ما الفرق بني االستخارة واالستشارة ؟  .6
 : هي طلب االختيار يف األمور من هللا . االستخارة  : طلب املشورة ممن تثق هبم من أهلك . االستشارة 
 ما هي صفات املستشار الذي يؤخذ بشورته ؟  .7

 اخلربة واألمانة .
 أكمل اجلدول التايل عن صالة االستسقاء :

  صالة االستسقاء 
 آداب صالة االستسقاء كيفيتها وقتها عدد ركعاهتا احلكم املعىن 

طلب السقيا 
من هللا عند 

 أتخر نزول املطر

سنة 
 مستحبة

 ركعتان
من بعد طلوع الشمس بربع 

ساعة إىل ما قبل صالة 
 الظهر بربع ساعة

ركعتان بل أذان وال إقامة بعدها 
خطبة مث تقلب الرداء وتستقبل 

 ابلدعاءالقبلة وترفع يدك 

 الصيام .1
 التقرب إىل هللا ابلطاعات .2
 التوبة من الذنوب واملعاصي .3
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 تم بحمد هللا وعونه 

 أرجو لكم النجاح والتوفيق  

  الشفاء بنت عبدهللا العدوية رضي هللا عنها 
 ابملدينة دارا للشفاء بن عبدهللا رضي هللا عنها ؟ ملاذا خصص الرسول  .1

 تقديرا لعلمها ولتعليم النساء
 عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه الشفاء بنت عبدهللا رضي هللا عنها أمر احلسبة يف السوق ؟ملاذا وىل  .2

 لثقته هبا وألمانتها
 ما هو نسب الشفاء رضي هللا عنه ؟ومىت دخلت اإلسالم ؟وما هو لقبها ؟وما هي أهم أعماهلا ؟ وما هي صفاهتا ؟ .3

الشفاء بنت عبدهللا بنت عبد مشس القرشية العدوية  نسبها : فاطمة بنت أيب وهب أمها :   أول معلمة يف اإلسالم لقبها   

 خصيةش، أمينة ، حمبة للعلم ، وقوية الذكية  صفاهتا  ، والتطبيب تعليم النساء ، احلسبة يف السوق األمر ابملعروف والنهي عن املنكر أهم أعماهلا
 احلسبة ؟ما هو تعريف  .4

 هي وظيفة يقوم العامل فيها مبراقبة األسواق ومنع الغش واملنازعات داخل السوق .

 صحابيتان اشتهرات برواية احلديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم . .5
 عائشة رضي هللا عنها  أم سلمة رضي هللا عنها   
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