
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

(1)الشهر وبه نستعين  بين أيديكم ملخص موجز عن اختبار   

41455555(لالستفسار)أحمد أبونصر .أ:إعداد   

أم ماجد جزاها هللا خير الجزاء:ومراجعة   

 أرجوكم الدعاء  ألخي  خالد بالّشفاء

 

 الدّروس المقررة باالختبار األول 

 درس إيماني بالكتب الّسماوية -1

 درس صيامي جنة  -2

 درس المستحب في صيامي  -3

 درس أتجنب مكروهات الّصيام -4

  ثالثة ال ترد دعوتهم ( حديث )الحفظ  -5
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 الدّرس األول

 

:اختر اإلجابة الصحيحة من بين المكمالت التّالية -1  
أنزَل هللا تعالى التوراة على سيدنا ؟(  1)السؤال   
سيدنا داوود عليه السالم  -ب.موسى عليه السالم -أ  

.سيدنا سليمان عليه الّسالم -د.سيدنا دمحم عليه الصالة والسالم-ج  
:أنزل هللا تعالى اإلنجيل على سيدنا (2)السؤال   
.سيدنا عيسى عليه السالم -ب.موسى عليه السالم -أ  
سيدنا إبراهيم عليه الصالة الّسالم-د.سيدنا دمحم عليه الصالة والسالم-ج  

:إنَّ الكتاب الذي أُنزل على سيدنا إبراهيم هو (3)السؤال   
.يل اإلنج-د.التّوراة-ج.الصحف-ب.القرآن الكريم-أ  

:أخر الكتب الّسماوية هو (4)السؤال   
.اإلنجيل -د.التّوراة-ج.الصحف-ب.القرآن الكريم-أ  

 
:ما أهمية الكتب الّسماوية -2  
.        إقامة الُحجة على الخلق-ليتعلموا أمورد دينهم ج-ب.هداية الخالق للمخلوق-أ  

 
: اذكر أهمية واحدة للقرآن الكريم في حياتك -3  

..........................................................................................  
:ضع إشارة خطأ أو صح أمام العبارات  اآلتية  -4  

............................... .اإليمان بالكتب الّسماوية ركن من أركان اإلسالم -1  
.........................................لق  الكتب الّسماوية اليوجد فيها هداية للخ-2  
(*.......................اإلنجيل )أنزل هللا تعالى على سيدنا داوود عليه السالم -3  

 

 

 

WWW.KweduFiles.Com



 الدرس الثّاني

.        ألنه سنة عن نبينا دمحم عليه الّصالة والّسالم لماذا نصوم يوم االثنين والخميس ؟  -1  

ثنين والخميس من كل أسبو  ؟ما فائدة صيام اال-2  
.عبادة وحماية ووقاية لنا من األمراض،ومن ارتكاب اآلثام والمعاصي  

.باب الّريّانما اسم باب الصائمين في الجنة ؟ -3  

.حفٌظ من اآلثام وستٌر من النّارما معنى الّصيام جنة؟-5  

ألنَّ الّصائم ال يرفث وال يصخبكيف يمنعنا الّصيام من اآلثام ؟-4  

؟(اليرفث وال يصخب ) ما معنى   -6  
.ال ينطق بالكالم الفاحش البذيء:اليرفث    

.ال يرفع صوته كالّصياح ونحوه:ال يصخب   

:كيف تتصرف في المواقف  اآلتية -7  

: عرفت  أن هناك أسرة محتاجة ال تجد طعام الفطور في رمضان -أ  

 
:وال يحترم اآلخرين وصادفته بموقٍف أغضبك شاٌب خلقه سيء-ب  

 
 

 الدّرس الثّالث

ما معنى المستحب في صيامي ؟-1  

.ما رِغَب فيِه الّشار  ولم يجبه   
عدّد بعض المستحبات في اإلسالم ؟-2  
.تأخير الّسحور-3.صالة السُّنة-2.تعجيل الفطور في رمضان-1  
مستحبات الّصيام ؟-3  

-طوروتأخير الّسحورتعجيل الف-السُّحور  
اإلفطار على الرطب أو التّمر -الدُّعاء عند اإلفطار وأثناء الّصيام-  

–اإلكثار من الّصدقة في رمضان -االشتغال بالعلم وتالوة القرآن  
كفُّ اللسان عن األذى والتّوقف عن بذيء الكالم-االعتكاف وتحري ليلة القدر  
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 الدّرس الّرابع

 

  

:اغ  بما هو مطلوب اكمل الفر-1  
:ما نهى عنه هللا تعالى نهيّا غير جازٍم هو ( 1)السؤال   

.الفرض  -د. المكروه -ج.المستحب  -ب. الحرام-أ  
:الحرام هو (2)السؤال   

.نهانا عنه هللا نهيا جازما   ما-ج.ما ال يعاقب عليه فاعله -ب. ما يعاقب عليه فاعله-أ  
:ات الّصيامواحدة ليست من مكروه(3)السؤال   

.مواصلة الّصوم لليل -3.اإلكثار من النوم نهارا  -2.األكل نهار رمضان -1  
:اكمل العبارات التّالية -2  

:المكروه -أ  
:الحرام -ب  
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