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 مراجعة

 

 األقواس:اختار اإلجابة الصحيحة من بين  األول: السؤال  

  وسلم: أول زوجة للنبي صلى هللا عليه  -1
 زينب د(  فاطمة ج(   عائشة (ب خديجة  (أ

 
  وسلم:فراش ووسادة النبي صلى هللا عليه   -2
الجلد المحشو  (ب بالليف الجلد المحشو  (أ

 بالريش 
 ال شيء مما ذكر  د(  الجلد المحشو بالقطن  ج( 

  النبي: هو الذي بشر بالنبي محمد صلى هللا عليه وسلم  -3
إبراهيم عليه  د(  نوح عليه السالم ج(   موسى عليه السالم (ب عيسى عليه السالم (أ

 السالم 
  على: إال هلل مثال  ي ال نصل -4
توحيد االسماء  ج(   توحيد الربوبية   (ب توحيد األلوهية  (أ

 والصفات
 ال شيء مما ذكر  د( 
 

  في: الطهور  ء يستعمل الما -5
 جميع ما ذكر د(  غسل المالبس ج(  الغتسال والطهارة ا (ب الوضوء (أ

 
  النجس: حكم استعمال الماء  -6
 جائز د(  نة س ج(  واجب (ب محرم  (أ

 
  الشفاعة: معنى  -7
 المودة د(    المحبة ج(  لصداقةا (ب الوساطة (أ

 
  في: حكم من صرف شيئا من العبادة لغير هللا يكون قد وقع  - 10

 االسالم د(  العبادة  ج(  التوحيد (ب الشرك (أ
 

 (  1)  صفحة رقم 

 يتبع                                   

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 أكمل الفراغات التالية :  السؤال الثاني :  

 غفرانك (  -األمين  –إفراد  –العبادة  – الماء الطهور  –اليمنى -القمر   -الفطرة   – أعلى مراتب المحبة -)خديجة  

 هللا في ربوبيته واأللوهية واسمائه وصفاته . ---------التوحيد هو : -1

 -----------اإلنسان يولد على  -2

 -------------- توحيد االلوهية يسمى توحيد  -3

 الماء الذي ال يتغير طعمه بنجاسة .  ---------------  -4

 ---------------- أقول عند الخروج من الخالء  -5

 -------------- لقب النبي صلى هللا عليه وسلم  -6

 ------------- عند الخروج من الخالء أقدم رجلي  -7

 ليلة البدر  --------جه يشبه  وكان النبي صلى هللا عليه وسلم أحسن الناس و  -8

 --------------------------- ليل هو :الخ -9

 أول من آمن بالنبي صلى هللا عليه وسلم من النساء .  ---------------  -10

 ___________________________________________________________________ 

 الخاطئة : ( أمام العبارة ×( أمام العبارة الصحيحة وإشارة )√ضع إشارة ) السؤال الثالث :      

 الذكر المستحب قوله بعد الوضوء )أشهد أن ال إله إال هللا وأن محمد رسول هللا(  -1

 
 )       ( 

 الحاالت التي يسن فيها الوضوء عند النوم   -2

 
 )       ( 

 العيون (  –من مصادر الماء الطاهر )االمطار  -3

 
 )       ( 

 ال أدخل الخالء ومعي شيء فيه ذكر هللا   -4

 
 )       ( 

 من نواقض الوضوء أكل لحم األبل   -5

 
 )       ( 

 سماه به جده ) عبد المطلب (  والذي من أسماء النبي محمد  -6

 
 )       ( 

 معنى البائن ) ليس بالطويل الزائد (   -7

 
 )       ( 

 أول ما يستفتح باب الجنة  من فضائل النبي صلى هللا عليه وسلم  -8

 
 )       ( 

 توفيت عائشة رضى هللا عنها في المدنية   -9

 
 )       ( 

 )       (  مات النبي صلى هللا عليه وسلم ولم يترك اال بغلته وسالحه  - 10

 

 (                                              يتبع   2)  صفحة رقم                                             

 

 



 

 السؤال الرابع : صل العبارة من العامود ) أ ( بما يناسبها من العامود ) ب ( : 

 العامود  ) ب (  العامود )أ ( 
 السواك  )     (  اسم قبيلة النبي صلى هللا عليه وسلم   -1

 
 اكل االبل والنوم العميق )     (  لنبي صلى هللا عليه وسلمأعظم معجزة ل -2

 

 الماء الطاهر والماء النجس   )     (  السميع البصير  -3
 

                       توحيد األلوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد األسماء )     (  الحاالت التي يجب فيها الوضوء  -4
 والصفات         

 شكر هللا  )     (  انكر المشركين  -5
 

   توحيد االلوهية)     (  واجبنا تجاه نعمة الماء  -6
 

 الصالة وقراءة القران)     (  من أنواع التوحيد  -7
 

 األسماء والصفات مثال على توحيد )     (  من أقسام المياه   -8
 

   القرآن الكريم  )     (  من نواقض الوضوء   -9
 

 قريش )     (  من سنن الوضوء - 10
 

 
 

 العبادة  )     ( 

 

 ___________________________________________________________________ 

 (  3)  صفحة رقم 

                                                                                                              

                                                                                                                 

 


