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 -أمام العبارة الخاطئة :× " " أمام العبارة الصحيحة وعالمة "  √ أوالً : ضع عالمة "

 (     √)                             ينقطع تعلق األرواح باألبدان عند الموت                        – 1

 (     √)                                            قراءة سورة الملك من المنجيات من عذاب القبر -2

 (     ×)                      أطلق القرآن الكريم اسم الرادفة على النفخة األولى                   -3

 (     ×)                                           في يوم السبت     آدم هللا تعالى والدنا خلق  – 4

5-   ً  (     √)             باردة تقبض أرواح المؤمنين قبل النفخ في الصور يرسل هللا تعالى ريحا

 (     ×)                                               يوم القيامة يوم عسير طويل مقداره ألف سنة -6

 (     √)                       يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يدوسهم الناس بأقدامهم -7

  (     √)      من أهم األسباب التي تعين اإلنسان على القيام لصالة الفجر هو إخالص النية -8

      (     ×)                              هي أبومحمد كنية الصحابي الجليل العرباض بن سارية  -9

 (     ×)                                   أحكام الشريعة   واتجب طاعة الحكام مطلقاً ولو خالف -10

 (     √)                   توفيت السيدة عائشة رضي هللا عنها في رمضان ودفنت في البقيع -11

 (     √)                         البدع كلها شر وليس هناك بدع حسنة                              -12

 (     √)                           ت خالصة هلل وفيها متابعة لنبيه ال تصح العبادة إال إذا كان -13

 (     ×)                        حدثت غزوة بدر الكبرى في السنة األولى من الهجرة النبوية – 14

 (     √)                              قائد المشركين في غزوة بدر هو أبوجهل                    – 15

 (     √)                             نزلت المالئكة في غزوة بدر وقاتلت في صفوف المسلمين -16

 (     √)              بالنزول عند بئر بدر أشار على النبي  منهو  الحباب بن المنذر  – 17

 (     ×)                                     قتل المسلمون رأس الكفر أبو جهل في غزوة أحد     – 18

 (     √)                              في غزوة أحد   استشهد أسد هللا حمزة بن عبدالمطلب  -19

 (     √)                                            عبدهللا بن جبير كان قائد الرماة في معركة أحد -20

 (     √)              بة بنت كعب المازنية مع المسلمين في غزوة أحدقاتلت أم عمارة نسي -21

 (     ×)                         في غزوة بدر   مصعب بن عميراستشهد الصحابي الجليل  -22
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 (     ×)                            صلح الحديبية في السنة الثامنة من الهجرة   عقد النبي  -23

 (     √)               صلح الحديبية   يف رسلت قريش سهيل بن عمرو لمفاوضة النبي أ -24

 (     √)                  مكة المكرمة في السنة الثامنة من الهجرة فاتحاً لها دخل النبي  – 25

 (     √  )                   في فتح مكة   كانت راية األنصار بيد الصحابي سعد بن عبادة  -26

 (     ×)                               نزلت ) إذا جاء نصر هللا والفتح ( بعد صلح الحديبية – 27

 (     √)                        إذا امتنع اإلنسان عن أداء الزكاة جحوداً لفرضيتها فإنه يكفر   -28

 (     √)                              علوفة  تجب الزكاة في بهيمة األنعام السائمة فقط دون الم -29

 (     ×)                                               يجب إخراج زكاة الفطر بعد صالة العيد       -30

 (     √)                                   ال يجوز إعطاء زكاة المال للوالد والوالدة               – 31

 (     √)                                                  يخرج المسلم الزكاة استجابةً لألمر اإللهي    – 32

 (     ×)                        حسن الظن هو اعتقاد جانب الشر وتغليبه على جانب الخير   – 33

 (     ×)                                 يعمل في مهنة النجارة                      كان داود  – 34

 (     ×)                          يحل لإلنسان تكسب المال ولو كان عن طريق القمار والربا – 35

 (     ×)                                البطالة ترفع من شأن اإلنسان وتزيد في تقدم المجتمع – 36

 (     ×)                                       جنبية التي ال تحل لك    يجوز مصافحة المرأة األ – 37

 (     √)                                         من سبل المحافظة على النفس الزواج والتناسل  -38

 (     ×)                                              حّرم اإلسالم التزين واالستمتاع بالطيبات    – 39

 (     √)                    اإلسالم مبني على اليسر والسهولة وعدم التكليف بما ال يطاق    – 40
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 -انياً : أكمل العبارات بما يناسبها من كلمات فيما يأتي :ث

 ........................من أحوال المؤمن عند الرحيل ............................... و .............  – 1

 من أحوال الكافر حال رحيله .................................... و ....................................  - 2

 .................................... اسم الملكين الذين يسأالن اإلنسان في قبره  -3

 . ................. كما أخبر النبي ............... أول منازل اآلخرة هو – 4

 ......................و .... ........................ من الذنوب التي يعذب عليها العصاة في القبر   - 5

 و ....................................... ................................من المنجيات من عذاب القبر  – 6

 ........................... و ........................... ألشياء التي ينتفع بها الميت بعد موتهامن  – 7

 تسمى النفخة األولى بنفخة الفزع والثانية بنفخة ................................... – 8

 رادفة .سمى القرآن النفخة األولى بـ .......................... والثانية بال – 9

 ................ و ............................................ من أحوال األرض يوم القيامة – 01

 .................................................. من أحوال الجبال يوم القيامة – 11

 .........إحياء األموات يوم القيامة يُعرف بـ ......................... – 12

 ............................... سنة ... يوم القيامة يوم طويل عسير مقدارة – 31

 المتحابون في جالل هللا يكون لهم .......................... يغبطهم عليها النبيون والشهداء – 14

 .......................................... وهو قادر على إنفاذه فجزاؤه من كظم غيظه في الدنيا – 15

 ....................... من األدلة على أن الكفار يندمون ويتحسرون على ما قدموا في الدنيا – 16

 من البشارات لمن يصلي صالة الفجر ............................ و ............................... – 17

 ....................................... لمسلم النفسية والبدنيةمن آثار صالة الفجر على صحة ا – 18

 ................و ... .....................من األسباب المعينة على المحافظة على صالة الفجر  – 19

 .................................... و ....................................... من فضائل التقوى – 20

 اسم والدة السيدة عائشة رضي هللا عنها .......................................... – 21

 و ................................... ................................. من أسباب الوقوع في البدع : – 22

 .... و ............................................من مفاسد البدع : ................................... – 23

 تخرج نفسه بصعوبة

 17القبر ص 

 الشهادة في سبيل هللا

 الصالة عليه

 22الراجفة ص

 تزلزل

 23تصير كالصوف المتطاير ص 

 شهود المالئكة لها

 57تزيل العصبية والتوتر ص 

 إخالص النية

 سبب لمحبة هللا

 67أم رومان بنت عامر بن عويمر ص 

 هل بأحكام الدينالج

 تؤدي لخلط الحق بالباطل

 19الصدقة الجارية عنه ص 

 23تخرج ما فيها من أثقال ص 

 28البعث ص 

 31ص ألف  50

 33منابر نور ص 

 34أن يخير من الحور العين ص 

 36عضهم أيديهم ص 

 57البعد عن السهر ص 

 61تيسير أمور الدنيا واآلخرة ص 

 16يطيب بحنوط من الجنة ص  تخرج نفسه بسهولة

 16ء ص ال تفتح لروحه أبواب السما

 16منكر ونكير ص 

 18الربا ص  الزنا

 18الموت يوم الجمعة أو ليلتها ص 

 21البعث ص 

 56العصمة من النفاق ص 

 68اتباع الهوى ص 

 68إثمها متجدد ال ينقطع ص 
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 الطريق للخالص من البدع ومفاسدها يكون ....................................................... – 24

 .. و ......................................................... األسباب غير المباشرة لغزوة بدر نم – 25

 ........................................................... والمباشر لغزوة بدر هو يالسبب الرئيس – 26

 قوام الجيش اإلسالمي غزوة بدر ............... مقاتل وفرسان و .................... بعير – 27

 طالب و .................... على البعير في غزوة بدر علي بن أبي كان يتناوب مع النبي  – 28

 كان عدد جيش المشركين في غزوة بدر ................... مقاتل . – 29

 سيد األنصار هو الصحابي الجليل .........................................  – 30

 ..................و .................... ................................ من نتائج غزوة بدر – 31

 .................................... تنقسم النفس إلى مطمئنة ولوامة و – 32

 ..................و ...... ......................... من الدروس والعبر المستفادة من غزوة بدر  – 33

 ن الهجرة النبوية الشريفة .م ............................... حدثت غزوة أحد في السنة – 34

 زعيم المنافقين ورأسهم اسمه ............................................... – 35

 السبب الرئيسي من تمرد المنافقين في غزوة أحد ............................................... – 36

 رامي وقائدهم هو ............... .............على الجبل  النبي  معدد الرماة الذين وضعه – 37

 من شهداء غزوة أحد ............................. و ................................. – 38

 الصحابي الذي سمي بغسل المالئكة هو ........................................... – 39

  ........................... و .........................................من نتائج غزوة أحد ............ – 40

 من الدروس والعبر المستفادة من غزوة أحد ..................................................... – 41

 ..مع أصحابه في السنة السادسة إلى مكة هو ...................... سبب خروج الرسول  – 42

 أصحابه على القتال عندما انتشر خبر مقتل عثمان في بيعة تسمى .......... بايع النبي  – 43

 عدد الصحابة الذين بايعوا في بيعة الرضوان ................ صحابي رضي هللا عنهم كلهم – 44

 ..............................من بنود صلح الحديبية .................................. و ............ – 45

 69بالتمسك بالكتاب والسنة ص 

 منع المسلمين من الهجرة

 74تعرض المسلمين لقافلة أبي سفيان ص 

313 

 74أبولبابة ص 

 74ألف ص 

 75ص سعد بن معاذ 

 أول نصر للمسلمين

 110أمارة بالسوء ص 

50 

 أن النصر من هللا

 80الثالثة ص 

 81عبدهللا بن أبي بن سلول ص 

 78الشورى مبدأ إسالمي ص 

احداث البلبلة واالضطراب في صفوف المسلمين 

 81ص 

 73منع المسلمين من العمرة ص 

 74ص  70

 78مصرع قادة الكفر ص 

 82عبدهللا بن جبير ص 

 86 - 83مصعب بن عمير ص  حمزة بن عبدالمطلب

 83حنظلة بن أبي عامر ص 

 86نزول آيات من آل عمران ص  من المسلمين 70شهاد است

 87ص  تعريف المسلمين بعاقبة مخالفة أمر الرسول 

 89أداء العمرة ص

 89الرضوان ص

 89ص  1400

 90تأجيل عمرة المسلمين للعام القادم ص  سنين 10وقف القتال 
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 من نتائج صلح الحديبية ................................ و ........................................... – 46

 من الدروس والعبر المستفادة من صلح الحديبية ................................................ – 47

 ة المكرمة في شهر .................... من السنة ........................... للهجرةكان فتح مك – 48

 السبب المباشر لفتح مكة هو ............................................. – 49

 ثماني ركعات في بيت ................................... صلى النبي  – 50

 كة .................................... و ......................................من نتائج فتح م – 51

 من الدروس والعبر المستفادة من فتح مكة ......................... و ........................... – 52

 ....................حكم مانع الزكاة الذي يعتقد بوجوبها ولكن ال يخرجها بخالً وتهاوناً ..... – 53

 من فوائد الزكاة : ........................................ و ........................................... – 54

 من األموال التي تجب فيها الزكاة : .............................. و ............................... – 55

 فطر ....................... على كل فرد من المسلمين ملك قوته يوماً وليلة .حكم زكاة ال – 56

 تخرج زكاة الفطر في آخر ليلة من شهر ............................... – 57

 من ِحَكْم إخراج زكاة الفطر : ................................. و ................................. – 58

 عدد األصناف التي نخرج لها الزكاة هي ................... نص هللا عليها في سورة التوبة – 59

 .......................من األصناف المستحقة للزكاة .................. و ...................... و . – 60

 ............... و ......................من شروط وجوب الزكاة : ....................... و ........ – 61

 من األصناف التي ال يجوز دفع الزكاة لها ............................. و ......................... – 62

 .من فضائل الصدقة : ........................................ و ...................................... – 63

 من الحكم النفسية للزكاة : ..................................... و ................................... – 64

 من الحكم األخالقية للزكاة : ................................... و .................................... – 65

 .....................................................................من الحكم االجتماعية للزكاة : ... – 66

 تحقق الزكاة العبودية هلل من خالل : ................................. و ........................... – 67

 حكم سوء الظن بالمسلم مستور الحال ............................... – 68

 لوسائل المعينة على حسن الظن ............................ و ...............................من ا – 69

 90سالم ص دخول عدد كبير في اإل تفرغ الرسول لليهود

 911كان الصلح فتحاً مبيناً ص 

 91الثامنة ص رمضان

 91نقض قريش للعهد ص 

 92أم هانئ بنت أبي طالب ص 

 93دخول معظم أهل مكة اإلسالم ص  سقوط أكبر قالع الشرك

 93الوفاء ص  ةالعفو عند المقدر

 105مرتكب لكبيرة ص 

 106 - 105تغرس روح المحبة والتعاون ص  تعود على البذل والعطاء

 106الزروع والثمار ص  بهيمة األنعام

 107واجبة 

 107رمضان ص 

 107طعمة للفقراء والمساكين ص  تطهير الصائم

 111ص  8

 111العاملين عليها ص  المساكين الفقراء

 112 - 111دوران الحول ص  ملك النصاب النية

 113 - 112بنوهاشم ص  الكفار

 113تحارب البخل ص  تطفئ غضب الرب

 100الفرح والسعادة لآلخذ ص  الغبطة والسرور للمعطي

 100تدفع البخل والشح ص  تدرب على البذل والعطاء

 100تقوي الصلة بين الغني والفقير ص 

 101تطهر من البخل ص  إتمام إسالم المسلم

 118حرام ص 

 119عنى ص حمل الكالم على أحسن م دعاء هلل بالعون عليه
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 من ثمرات حسن الظن : ....................................... و .................................... – 70

 و ....................................أقسام العمل : ...................................  – 71

 يعمل .......................... يعمل ...................... وكان نوح  كان آدم  – 72

 ....من آداب العلم ................................... و ................................................. – 73

 إتقان العمل : ...................................... و ..................................... من ثمرات – 74

 من مضار البطالة : ........................................ و ......................................... – 75

 .................................................من األشياء التي تعين اإلنسان على الصدق ...... – 76

 من الكليات الخمسة التي حفظها اإلسالم : ............................ و ......................... – 77

 من التشريعات التي شرعها اإلسالم لحفظ العرض ............................................... – 78

 اإلسالم عن رمي العفيفات بالزنا لما فيه من ................................................ نهى – 79

 سبب تحريم اإلسالم للسرقة .......................................................................... – 80

 ............... و ..............................تتجلى حاجة البشرية لإلسالم : ..................... – 81

 خصائص اإلسالم .......................................... و .....................................من  – 82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 119حفظ أعراض المسلمين ص  طريق موصل للجنة

 123قسم دنيوي ص  قسم ديني

 ً  124نجاراً ص  حراثا

 125أن طلب الحالل ويترك الحرام ويتجنب الشبهات ص  حسن النية في التجارة

 128ناس ص حيازة ثقة ال األجر والثواب

 128تفتح أبواب الفراغ ص  تدفع للذل واستجداء الناس

 133مصاحبة األخيار الصادقين ص 

 141النفس ص العرض

 143تحريم الخلوة باألجنبية ص 

 143قدح باألنساب ونشر الفاحشة ص 

 145لما في من اعتداء على أموال الناس وإثارة الفزع ص 

 149يشبع الحاجات الفطرية ص يطهر القلب من الشرك
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 -ثالثاً : ضع خطاً تحت اإلجابة الصحيحة للُجَمِل اآلتية :

 

 : اسم الملك الذي ينفخ في الصور -1

 (      ميكائيل         –     جبريل       –    إسرافيل       )

  : المدة بين النفختين في الصور – 2

 (         خمسون     -       أربعون       -    ثالثون)      

 : يحشر الكفار يوم القيامة على -3

 (      أرجلهم     –      وجوههم     –      أيديهم     )

 :  توفيت السيدة عائشة رضي هللا عنها في ليلة  - 4

 (    الخميس       -      األربعاء      -      الثالثاء   )  

 : كانت السيدة عائشة رضي هللا عنها تكنى بـ  – 5

 (   أم عبدهللا -  أم محمد -    أم القاسم  )

 : حدثت غزوة بدر في سنة -6

 (     هـ  4  - هـ 3 - هـ 2 )

 : في غزوة بدر من صغار السن الذين أجازهم النبي  - 7

 (       عمير بن أبي وقاص -  عبدهللا بن عمر -   البراء بن عازب  )

 : رجع المنافق عبدهللا بن أبي بن سلول في غزوة أحد بـ – 8

 (          الجيش كله       -       نصف الجيش      -    ثلث الجيش      )

 :  في غزوة أحد بي الذي عّصب نفسه بعصابة حمراء وقتل بسيف الرسول الصحا – 9

 (          أبودجانة        -        حمزة بن عبدالمطلب      -     مصعب بن عمير      )
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 :  عن ارم فداك أبي وأمي ( قالها رسول هللا )  – 10

 (          طلحة بن عبيد هللا       -       حمزة بن عبدالمطلب      -     سعد بن أبي وقاص      )

 :  من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه األرض فلينظر إلى قال النبي  – 11

 (          مصعب       -        طلحة      -    سعد      )

 : في غزوة أحد على يد  قتل أسد هللا حمزة بن عبدالمطلب  – 12

 (          خالد بن الوليد       -       أبوسفيان      -     وحشي      )

 :  وقع صلح الحديبية في سنة – 13

 (          للهجرة 7       -       للهجرة 6      -     للهجرة 5      )

 :  إلى أهل مكة يوم الحديبية هو رسول رسول هللا  – 14

 (       علي بن أبي طالب      -       عثمان بن عفان       -    عمر بن الخطاب       )

 :  أسلم أبو سفيان في – 15

 (          غزوة تبوك       -      فتح مكة      -     صلح الحديبية      )

 :  من منع الزكاة وهو جاحد لفرضيتها ومنكر لها فهو – 16

 (          فاسق       -       كافر      -     آثم      )

 :  من األموال التي تجب فيها الزكاة – 17

 (       البيت الذي تسكن فيه       –     السيارات الشخصية     –      الذهب والفضة)       

 :  الجماعة الذين يرجى إسالمهم ويعطون من الزكاة لتقوية إيمانهم هم – 18

 (          ابن السبيل       -       المؤلفة قلوبهم      -     الغارمون      )

 :  تجب الزكاة في الزروع والثمار عند – 19

 (          ليس مما سبق       -      وقت الحصاد      -    دوران الحول      )
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 85ص 

 111ص 

 106ص 

 162ص 
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 :  قسم ال يجوز دفع الزكاة لهم – 20

 (          الغارمين       -      الفقراء      -     بنوهاشم      )

 :  يعمل في مهنة ي هللا إدريس كان نب – 21

 (          النجارة       -       الخياطة      -         الزراعة      )

 :  خيركم خيركم ألهله وأنا خيركم ألهلي " قائل العبارة السابقة هو"  – 22

 (          أحمد بن حنبل       -      عمر بن الخطاب       -     الرسول       )

 :  سالم الخلوة باألجنبية واختالط الرجال بالنساء للمحافظة علىحرم اإل – 23

 (          العقل       -   العرض      -     المال      )

 :  لمة التوحيد هيك – 24

 (          ال إله إال هللا       -       إنا هلل وإنا إليه راجعون      -     الحمد هلل      )

 :   أكثر األديان عناية باإلنسان وحاجاته هو – 25

 (           المسيحية       -      اإلسالم      -     اليهودية      )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 112ص 

 132ص 

 143ص 

 149ص 

 149ص 

 124ص 
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 -رابعاً :  صحح ما تحته خط في الجمل اآلتية :

 ...............................                      قلبه منوينبته يجمع هللا تعالى جسد كل مخلوق  – 1

 ...............................           هو الذي ال يغار على أهله                              عاق ال  - 2

  ...............................          معاوية بن أبي سفيانمات العرباض بن سارية في خالفة  – 3

 ...............................                    أبوهريرةبي قحافة هو اسم الصحاأبي عبدهللا بن  – 4

 ...............................  حمزةبتحرك المشركين في أحد عن طريق عمه  علم الرسول  – 5

  ...............................                     خالد بن الوليدحامل لواء المشركين في أحد هو  – 6

 ...............................                   يعمل حداداً                                 آدم كان  – 7

 ...............................                 الجنة لمن حسن خلقه    وسطبيتاً في  كفل النبي  – 8

 ...............................                       بحامل المسكالصديق السوء  شبه لنا النبي  – 9

 ...............................    تراعي المستجدات   جامدةتتميز التشريعات اإلسالمية بأنها  – 01

 

 

 29عجب ذنبه ص 

 36الديوث ص 

 60عبدالملك بن مروان ص 

 67أبوبكر ص 

 80العباس ص 

 82طلحة بن أبي طلحة ص 

 124داود ص 

 132أعلى ص 

 151مرنة ص 

 135نافخ الكير ص 
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 -اآلتية : عرف المصطلحات الشرعيةخامساً : 

 

     .....................................................................................................:  الموت – 1

  ..........................................................................................: حياة البرزخيةال – 2

  .................................................................................................... :صور ال – 3

 ..................................................................................................: .... البعث – 4

 ..................................................................................................... : حشرال – 5

 ..................................................................................................: ..التقوى  – 6

 .......................................................................................................: سنةال – 7

 ....................................................................................................:  بدعةال – 8

 .....................................................................................................:  الزكاة – 9

 ................................................................................................: . النصاب – 10

 ...................................................................................................:  ركازال – 11

 ...................................................................................................:  حولال – 12

 ..................................................................................................: فقراءال – 13

 ..........: .....................................................................................المساكين  – 14

 ........................................................................................: عاملين عليها ال – 15

 : ........................................................................................ المؤلفة قلوبهم – 16

 ...........................................................................................: ... في الرقاب – 17

 : ................................................................................................ الغارمين – 18

 ..............................................................: ............................. في سبيل هللا – 19

 : .............................................................................................بن السبيل ا – 20

 ..............................    حسن الظن : ............................................................... – 21

 ...................................................................................... .....: ..سوء الظن  – 22

 15ص  هو انقطاع تعلق الروح بالبدن

 

 28قيامة ص إحياء األموات يوم ال

 

 106ص  هو المال المدفون في األرض من مال الجاهلية

 106ص  مرور عام هجري كامل هو

 62ص  من قول أو فعل أو تقرير أو صفة هي كل ما ينسب إلى النبي 

 106ص  هو مقدار معين إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة

 28جمع الخالئق يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم ص 

 21القرن المجوف مثل البوق ص 

 

 111العمال والجباة الذين يرسلهم الحاكم لجمع الزكاة وتوزيعها ص 

 ص  

 111هم الذين ليس لديهم من المال ما يسد حاجاتهم الضرورية ص 

 111وعندهم مال ال يكفيهم ص  أحسن حاالً من الفقراء ص  

 ص  

 15الفترة الزمنية ما بين الموت والبعث ص 

 

  104اً في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة ص نصيب مقدر شرع

 

 68كل جديد مخترع في الدين مخالف للشريعة ص 

 

 61هو أن يتخذ اإلنسان وقاية من عذاب هللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه ص 

 

 111جماعة يرجى إسالمهم فيعطون لتقوية عزمهم أو تثبيتهم خاصة الزعماء وأصحاب النفوذ ص 

 111المسلم العبد المملوك فيعطى ليفك رقبته ويتخلص من العبودية ص  ص  

  111المدين الذي تحمل ديناً في غير معصية وتعذر عليه سداده ص  ص  

 111العمل الموصل لمرضاة هللا ومنه المجاهدون في سبيل هللا ص  ص  

 111المسافر المنقطع عن بلده بسبب نفاذ ماله أو ضياعه منه ص  ص  

 117اعتقاد جانب الخير وترجيحه على جانب الشر فيما يحتمل األمرين معاً ص  ص  

 120ص اعتقاد جانب الشر وترجيحه على جانب الخير فيما يحتمل األمرين معاً  
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 ..... : ............................................................................................. البطالة - 23

 .................................................................................................. : الصدق - 24

 : ...................................................................................................الحياء  - 25

 .................................................................................................اإلسالم :  – 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 132هو استواء السر والعالنية والظاهر والباطن بأال تكذب أحوال العبد أعماله ص 

 133يمان ص هو خلق يبعث على ترك القبح ويمنع من التقصير وهو شعبة من شعب اإل 

 

 128هي ترك العمل مع القدرة عليه ص 

  

 148هو اإلستسالم هلل بالتوحيد واالنقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله ص 
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 -ثامناً : من قائل العبارات التالية وما وجه اإلستفادة منها :

 استغفروا ألخيكم وسلوا هللا له التثبيت فإنه اآلن يُسأل  ()  - 1

 ....................................................................................................القائل : ........

 ........................................................................................وجه اإلستفادة : .........

 ( مون في رؤيتهإنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ال تضا)  - 2

 ....................................................................................................القائل : ........

 ........................................................................................وجه اإلستفادة : .........

 ( ين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصالةب)  - 3

 ....................................................................................................القائل : ........

 ........................................................................................وجه اإلستفادة : .........

اإلحداث في الشريعة إنما يقع من جهة الجهل أو من جهة تحسين الظن بالعقل أو من جهة اتباع  ) - 4

 ( الهوى في طلب الحق

 ....................................................................................................القائل : ........

 ........................................................................................تفادة : .........وجه اإلس

 ( ما أنتما بأقوى مني وما أنا بأغنى عن األجر منكما ) -5

 ....................................................................................................القائل : ........

 ........................................................................................وجه اإلستفادة : .........

 ( وهللا ال نرجع حتى نرد بدراً فنقيم بها ثالثاً وتسمع بنا العرب وبمسيرنا فيهابوننا أبداً )  - 6

 ....................................................................................................القائل : ........

 ........................................................................................وجه اإلستفادة : .........

أن ماجئت به هو الحق ... فوالذي بعثك بالحق  يا رسول هللا قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا) - 7

 (لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد  

 ....................................................................................................القائل : ........

 ........................................................................................وجه اإلستفادة : .........

 

 الرسول 

 16إثبات لسؤال الميت في القبر ص 

 الرسول 

 34إثبات رؤية أهل الجنة لوجهه الرب تبارك وتعالى ص 

 الرسول 

 74ألصحابه في الصعاب وحبه لكسب األجر في سبيل هللا ص  مشاركة النبي 

 أبوجهل

 75ص  تكبر الكفار وغطرستهم ومعاندتهم لدعوة النبي 

 سعد بن معاذ 

 75جها وشدة بأسهم ص داخل المدينة وخار نصرة األنصار وسيدهم للنبي 

 الرسول 

 55خطورة التهاون بالصالة ص 

 اإلمام الشاطبي

 68الوقوع في البدع هي الجهل والهوى وتحسين الظن بالعقول ص  أسباب
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 ( إن لكل نبي حوارياً وحواري الزبير)  - 8

 ....................................................................................................القائل : ........

 ........................................................................................: ......... وجه اإلستفادة

 ( كذب سعد ولكن هذا يوم يعظم هللا فيه الكعبة ) - 9

 ....................................................................................................القائل : ........

 ........................................................................................وجه اإلستفادة : .........

 ( كال إني عبدهللا ورسوله هاجرت إلى هللا وإليكم والمحيا محياكم والممات مماتكم ) - 10

 ....................................................................................................القائل : ........

 ........................................................................................وجه اإلستفادة : .........

 ( إن الصدقة ال تنبغي آلل محمد إنما هي أوساخ الناس)  - 11

 ....................................................................................................: ........القائل 

 ........................................................................................وجه اإلستفادة : .........

مالهم حسنة ويقول أحدهم إني أحسن حتى خرجوا من الدنيا وإن قوماً ألهتهم األماني ) - 12

 (  الظن بربي ، وكذب فلو أحسن الظن ألحسن العمل

 ....................................................................................................القائل : ........

 ........................................................................................وجه اإلستفادة : .........

ال يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني وقد علم أن السماء ال تمطر ذهباً  ) - 13

 ( وال فضة

 ....................................................................................................القائل : ........

 ........................................................................................وجه اإلستفادة : .........

 

 

 

 

 الرسول 

 82ص  فضل الزبير بن العوام 

 الرسول 

 112حرمة الصدقة على بني هاشم ص 

 الرسول 

 الحسن البصري

 عمر بن الخطاب 

 الرسول 

 92شدة حرمة الكعبة وحرمة مكة شرفها هللا ص 

 93لألنصار ووفاءه لهم ص  شدة حب النبي 

 118حسن الظن باهلل يقتضي العمل بأوامره ص 

 125يجب السعي في طلب الرزق والعمل ص 
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ً سا  -: ضع الرقم المناسب من المجموعة )أ( أمام ما يناسبه من المجموعة )ب( فيما يأتي :بعا

 المجموعة ) ب ( الرقم أ ( المجموعة ) الرقم

 أبوبكر الصديق  (   1)   الخليفة األول 1

 علي بن أبي طالب  (   4)   الخليفة الثاني 2

 عمر بن الخطاب  (   2)   الخليفة الثالث 3

 عثمان بن عفان  (   3)   الخليفة الرابع 4

 

 المجموعة ) ب ( الرقم المجموعة ) أ ( الرقم

 غزوة أحد (   2)   هـ 2سنة  1

 فتح مكة (   4)   هـ 3سنة  2

 غزوة بدر (   1)   هـ 6سنة  3

 صلح الحديبية (   3)   هـ 8سنة  4

 

 المجموعة ) ب ( الرقم المجموعة ) أ ( الرقم

 كان يعمل في الزراعة    (1   ) نوح 1

 كان يعمل في التجارة    (3   ) إبراهيم 2

 ان يعمل في النجارةك    (1   ) صالح 3

 

 انتهت األسئلة

 بالتوفيق والنجاح للجميعمع تمنياتي القلبية 

 62ص 

 124ص 

 91،  89،  80،  73ص 
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