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 حديثأسئلة عامة لمادة ال
 الوحدة األولى 

  النبي صلى اللھ علیھ وسلم وفرائض اإلسالم

 )  فضل الوضوء -في الطھارة (ھدیھ

 السؤال األول:

                                        : ) أمام العبارات التالیة  ) أو ( ضعي عالمة (   

أمور الطھارة التیسیر واالبتعاد عما من ھدي النبي صلى اللھ علیھ وسلم في ) ۱(
 فیھ مشقة  (   )

أنھ كان یتوضأ رة ) من مظاھر حرص النبي صلى اللھ علیھ وسلم على الطھا۲
 لكل صالة ولو كان على طھارة (  )

) من تیسیره صلى اللھ علیھ وسلم في الوضوء أنھ صلى اللھ علیھ وسلم كان ۳
 (  )یمسح على الخفین إذا لبسھما على طھارة 

) كان النبي صلى اللھ علیھ وسلم ینھى أصحابھ عن اإلسراف  في الماء  حتى ٤
 وإن كان ذلك للوضوء (  )

 ) النبي صلى اللھ علیھ وسلم كان یقتصد في استعمال الماء في الطھارة (  )٥

 ) من فضل إسباغ الوضوء أنھ سبب في دخول الجنة (  )٦

ن ال إلھ إال اللھ وأشھد أ ن محمدا عبد ) الذكر المستحب بعد الوضوء ( أشھد أ۷
 اللھ ورسولھ ) (   )

)من فضائل عمر بن الخطاب رضي اللھ عنھ أنھ أمیر المؤمنین وثاني الخلفاء ۸
 الراشدین (  )



 ) لقب عمر بن الخطاب رضي اللھ عنھ بالفاروق (  )۹

 )  ) معنى یسبغ الوضوء أي یتمھ ویكملھ (۱۰

 السؤال الثاني:  

 :الفراغات بما یناسبھا  املئي       

) النبي صلى اللھ علیھ وسلم كان یقتصد في استعمال ............. في ۱
 .الطھارة

 ) لقب عمر بن الخطاب رضي اللھ عنھ بـ .......................۲

 :) الذكر المستحب بعد الوضوءھو۳

.................................................................. 

) كان النبي صلى اللھ علیھ وسلم ینھى أصحابھ عن اإلسراف في ٤
 ...................وإن كان للوضوء

) من ھدي النبي صلى اللھ علیھ وسلم في أمور الطھارة ٥
 .........................عما فیھ مشقة

 فضل إسباغ الوضوء أنھ سبب في ...............................)  من ٦

) من فضائل عمر بن الخطاب أنھ ۷
............................،......................... 

) من مظاھر حرص النبي صلى اللھ علیھ وسلم على الطھارة أنھ كان ۸
 یتوضأ لكل .....................

 ء .............،............) معنى یسبغ الوضو۹

) كان النبي صلى اللھ علیھ وسلم یصلي أكثر من صالة ۱۰
 بوضوء................



) كان النبي صلى اللھ علیھ وسلم یغتسل بـ............ ویتوضأ بـ ۱۱
............... 

) كان النبي صلى اللھ علیھ وسلم حریصاً على ۱۲
............................................................................. 

 

 السؤال الثالث:

 أجیبي عما یلي:

 )اذكري اثنین من مظاھر ھدي النبي صلى اللھ علیھ وسلم في الطھارة .۱

..................................................................... 

..................................................................... 

) اذكري أمثلة القتصاد النبي صلى اللھ علیھ وسلم في استعمال الماء في ۲
 الطھارة.

..................................................................... 

..................................................................... 

 

 ) اذكري الحدیث الدال على فضل الوضوء .۳

.......................................................................... 

............................................................................ 

 وء .) اذكري فائدتین من حدیث فضل الوض٤

.......................................................................... 



........................................................................... 

 ) اذكري ما تعرفینھ عن عمر بن الخطاب رضي اللھ عنھ.٥

............................................................................. 

.............................................................................. 

 ) اذكري الذكر المستحب بعد الوضوء .٦

................................................................................. 

................................................................................. 

عبد اللھ  محمدا وأن) اذكري فضل من قال ( أشھد أن ال إلھ إال اللھ ۷
 الوضوء .من ورسولھ ) بعد الفراغ 

.............................................................................................

........................................................................ 

) اذكري بعضا من صفات أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي اللھ عنھ ۸
. 

..................................................................... 

.................................................................... 

 

 السؤال الرابع:

 لكل فقرة مما یلي أربعة إجابات واحدة فقط منھا صحیحة ،اختاریھا:

 بـ...... معنى أرأیتم لو أن نھرا بباب أحدكم تشبیھ الصلوات الخمس



 (د)    البحر (ج)    المطر  البئر    )ب( النھر   )أ(

 ........مورأاللھ علیھ وسلم یحب التیسیر في  كان النبي صلى

 (د) القرآن (ج) العمل  الطھارة )ب( الصالة )أ(

 لقب عمر بن الخطاب رضي اللھ عنھ بـ :  

 د(د) الشدی (ج) الفاروق (ب) الصدیق (أ) القوي الشجاع    
 الحفظ

 كان النبي صلى اللھ علیھ وسلم یغتسل بـ :

 (د) المد (ج)اللیتر البرمیل(ب)  الصاع (أ)

 كان النبي صلى اللھ علیھ وسلم ینھى أصحابھ عن اإلسراف في :

 (د) الوضوء (ج) الماء الطھارة )ب( التیمم )أ(

 من فضائل عمر بن الخطاب رضي اللھ عنھ أنھ :

ثاني خلفاء (أ)
 المسلمین

خامس خلفاء  )(ب 
 المسلمین

ثالث خلفاء  )(ج
 المسلمین  

خلفاء رابع  )(د
 المسلمین

( أشھد أن ال إلھ إال اللھ وأشھد أ ن محمدا عبد اللھ ورسولھ ) الذكر المستحب 
 قولھ :

 لصالةل اقب(د) الوضوءبعد(ج) الوضوءأثناء )ب( قبل الوضوء )أ(

 

 

 

 

 



 األولىالوحدة                          

 ) فضل الصالة  – النبي صلى اللھ علیھ وسلم في صالتھھدي ( 

 السؤال األول:

 ) أمام العبارات التالیة :×) أو (  √ضعي عالمة (  

كان النبي صلى اللھ علیھ وسلم إذا أصابھ ھم أو حزن توجھ إلى  )۱
 الصالة  (  )

 كان النبي صلى اللھ علیھ وسلم محبا للصالة مقبال علیھا ( ) )۲

كان النبي صلى اللھ علیھ وسلم یأمر مؤذنھ بالل بن رباح رضي اللھ  )۳
 امة الصالة (  )عنھ بإق

الصالة الحفاظ  علىحرص النبي صلى اللھ علیھ وسلم  من مظاھر )٤
 على السنن الرواتب (  )

السنن الرواتب ھي الصلوات التي یتطوع بھا المسلم قبل الفریضة  )٥
 وبعدھا ( )

من ھدي النبي صلى اللھ علیھ وسلم في الصالة خشوعھ وبكاؤه فیھا  )٦
(  ) 

علیھ وسلم كان خاشع في صالتھ متدبر لما یقول فیھا  النبي صلى اللھ )۷
(  ) 

كان النبي صلى اللھ علیھ وسلم یبكي في صالتھ فیسمع لصدره أزیز  )۸
(  ) 

معنى( أرأیتم لو أن نھرا بباب أحدكم ) المراد تشبیھ الصوات الخمس  )۹
 بالنھر(  )



 )الصلوات الخمس تكفر السیئات (   )۱۰

 رضي اللھ عنھ حبھ للعلم (   ))من صفات أبي ھریرة ۱۱

 ) الصلوات الخمس سبب في تكفیر الذنوب (   )۱۲

) سبب قوة حفظ أبي ھریرة رضي اللھ عنھ أن النبي صلى اللھ علیھ ۱۳
 وسلم دعا لھ ( )

 

 السؤال الثاني:

 أجیبي عما یلي  :

 اذكري ما تعرفینھ عن ھدي النبي صلى اللھ علیھ وسلم في الصالة. )۱

.................................................................... 

.................................................................... 

 اذكري الحدیث الدال على فضل الصلوات الخمس. )۲

........................................................................... 

........................................................................... 

 اذكري فائدتین من حدیث فضل الصلوات الخمس . )۳

........................................................................ 

........................................................................ 

 

 



 اذكري ما تعرفینھ عن أبي ھریرة رضي اللھ عنھ . )٤

....................................................................... 

....................................................................... 

 بیني سبب قوة حفظ أبي ھریرة رضي اللھ عنھ . )٥

....................................................................... 

........................................................................................ 

 السؤال الثالث:

 الفراغات بما یناسبھا : املئي

كان النبي صلى اللھ علیھ وسلم یأمر مؤذنھ ...............رضي اللھ  )۱
 .عنھ بإقامة الصالة 

كان النبي صلى اللھ علیھ وسلم إذا أصابھ ھم أو حزن توجھ إلى  )۲
............... 

.................. ھي الصلوات التي یتطوع بھا النبي صلى اللھ علیھ  )۳
 .وسلم قبل الفریضة وبعدھا

كان النبي صلى اللھ علیھ وسلم............. في صالتھ فیسمع  لصدره  )٤
 أزیز

 الصلوات الخمس تكفر ......................... )٥

 من فضائل أبي ھریرة رضي اللھ عنھ ...................... )٦

من ھدي النبي صلى اللھ علیھ وسلم في الصالة  )۷
.................................................. 



من صفات أبي ھریرة رضي اللھ عنھ حبھ  )۸
....................................................................... 

شبھ النبي صلى اللھ علیھ وسلم الصلوات بـ  )۹
....................................................................... 

 ................................................. معنى كلمة الدرن )۱۰

 

 السؤال الرابع :

 اربطي كل فقرة في العمود (أ) بما یناسبھا في العمود (ب)

 ( ) الوسخ ........الصلوات الخمس سبب في -۱

سبب قوة حفظ أبي ھریرة -۲   
 .........اللھ عنھ رضي

(  ) عبدالرحمن بن صخر الدوسي 
 رضي اللھ عنھ 

 ( ) الماء كان النبي حریصا على -۳

كان النبي یقتصد في  -٤
 .........استعمال

 ( ) عدم إتمامھ وإكمالھ

 ( ) تكفیر الذنوب .........معنى كلمة الدرن-٥    

صلى اللھ علیھ ( ) دعاء النبي  .........كان محباً للعلم-٦   
 وسلم لھ

 ( ) السنن الرواتب  .......معنى (فیسبغ الوضوء)-۷    

 ( ) ینقصھ وال یكملھ  

 ( ) الصالة في بیتھ  



 ( ) السواك  

 ( ) الطھارة  

 ( ) تأخیر األعمال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 األولى الوحدة                             

 العیدھدیھ في  -فضائل الجمعة -الجمعة مكانة          

 )عید المسلمین(                           

 السؤال األول: 

 ) أمام العبارات التالیة :  ×) أو (√ضعي عالمة (   

من سنة اللھ تعالى أن جعل التفاضل بین الخلق فأفضل المالئكة  -۱
 جبریل علیھ السالم (             )

 اإلثنین (    )أفضل أیام األسبوع یوم  -۲

 كان النبي صلى اللھ علیھ وسلم یعظم یوم الجمعة (    ) -۳

قال الرسول صلى اللھ علیھ وسلم أن یوم الجمعة یوم عید یدل  -٤
 ) الحدیث على تعظیم النبي صلى اللھ علیھ وسلم لیوم الجمعة (

من أنواع العبادات في یوم الجمعة  الصالة والسالم على النبي صلى   -٥
 ھ علیھ وسلم (     )الل

 من عبادات یوم الجمعة الدعاء (     ) -٦

حث النبي  صلى اللھ علیھ وسلم على التأخیر للجمعة واالنشغال عن  -۷
 الخطبة  (     )

نھى النبي صلى اللھ علیھ وسلم عما یشغل الحاضرین عن االستماع  -۸
 للخطبة  (     )

صالة العید أن یبدأ بالصالة من ھدي النبي صلى اللھ علیھ وسلم في  -۹
 بعد الخطبة (     )



 من ھدي النبي في صالة العید أن یصلي خارج البنیان  (     )-۱۰

من ھدي النبي صلى اللھ علیھ وسلم في صالة العید أن یذھب من -۱۱
 طریق ویعود من طریق آخر (    )

على شرع اإلسالم اإلذن باللھو واللعب في یوم العید بما الیحتوي -۱۲
 محرم (    )

التجمل والزینة مما شرعھ النبي صلى اللھ علیھ وسلم من الفرح في  -۱۳
 یوم العید (     )

 خیر یوم طلعت فیھ الشمس یوم الجمعة  (     ) -۱٤

 التحدث یوم الجمعة أثناء الخطبة حكمھ مباح (     )  -۱٥

ھ علیھ من فضائل سلمان الفارسي أنھ شھد أحد مع الرسول صلى الل -۱٦
 وسلم( )   

 من صفات سلمان الفارسي أنھ كان رجال قویا (      )  -۱۷

معنى ( فال یفرق بین اثنین) یتخطى الصفوف بالمرور بین الجالسین (    -۱۸
( 

 ستطاع من طھر المبالغة في التطیب (    )معنى( یتطھر) ماا-۱۹

 استحباب التطیب والتنظف للجمعة (   )-۲۰

 كفر خطایا األسبوع (    )صالة الجمعة ت-۲۱

 السؤال الثاني:

 الفراغات بما یناسبھا : املئي

 خیر یوم طلعت فیھ الشمس یوم ........................ -۱



 التحدث یوم الجمعة أثناء الخطبة حكمھ ............................... -۲

من فضائل سلمان الفارسي أنھ شھد ............مع الرسول صلى اللھ - -۳
 علیھ وسلم 

 من صفات سلمان الفارسي ........................... -٤

 معنى  فال یفرق بین اثنین .......................................... -٥

ستطاع من طھر المبالغة امعنى یتطھر ما  -٦
................................... 

 ....................... التطیب والتنظف للجمعة -۷

 صالة الجمعة تكفر ..................................  -۸

حث النبي صلى اللھ علیھ وسلم على التبكیر للجمعة  -۹
............................... 

سلم عما یشغل ..........................النبي صلى اللھ علیھ و -۱۰
 الحاضرین عن االستماع للخطبة  

أن یبدأ  من ھدي النبي صلى اللھ علیھ وسلم في صالة العید  -۱۱
 بالصالة...........

 من ھدي النبي في صالة العید ............................. -۱۲

من ھدي النبي صلى اللھ علیھ وسلم في صالة العید أن یذھب من  -۱۳
 ..........................................  طریق ویعود من

مشروع بشرط أن الیحتوي على  اإلذن باللھو واللعب في یوم العید  -۱٤
................... 



التجمل والزینة مما شرعھ النبي صلى اللھ علیھ وسلم من الفرح    -۱٥
 في .................

لخلق فأفضل المالئكة  من سنة اللھ تعالى أن جعل التفاضل بین ا -۱٦
........................................ 

 أفضل أیام األسبوع یوم ........................ -۱۷

 كان النبي صلى اللھ علیھ وسلم یعظم ........................ -۱۸

 قال الرسول صلى اللھ علیھ وسلم أن یوم الجمعة ....................... -۱۹

 ع العبادات في یوم الجمعة  ...........................أنوا -۲۰

 الدعاء من عبادات یوم ..................................... -۲۱

 

 

 السؤال الثالث:

 أجیبي عما یلي:

اذكري ثالثا من مما ورد في سنتھ صلى اللھ علیھ وسلم في صالة  -۱
 العید 

.............................................................................................

......................................................................... 

قال رسول اللھ صلى اللھ علیھ  :عن سلمان الفارسي رضي اللھ عنھ قال-۲
ع ....)) على ماذا یدل الجمعة ویتطھر ما استطا((الیغتسل رجل یوم  :وسلم

 الحدیث ؟ 

................................................................................... 



................................................................................... 

 : اثنین) معنى ( فال یفرق بین -۳

................................................................................... 

................................................................................... 

 .اذكري ما تعرفینھ عن سلمان الفارسي -٤

.............................................................................................

......................................................................... 

  .اذكري أنواع العبادات في یوم الجمعة  -٥

............................................................................. 

.............................................................................. 

  .عددي ما ورد في حدیث سلمان الفارسي من آداب یوم الجمعة -٦

................................................................................ 

................................................................................ 

 .عللي تفضیل عید األضحى وعید الفطر على أعیاد المشركین -۷

............................................................................... 

 ............................................................................... 

  .اذكري فضائل أنس بن مالك -۸

.................................................................................. 

 ألولىالوحدة ا                         



 الوحدة األولى                                

 الزكاة والصدقة فيصلى اللھ علیھ وسلم  ھھدی           

 السؤال األول:

 لتالیة:ا) أمام العبارات  × ) أو عالمة ( √ ( ضعي عالمة

بل یأخذ أوسطھا _كان النبي صلى اللھ علیة وسلم ال یأخذ أفضل المواشي ۱
( ) 

 اإلسالم ( )الزكاة رابع ركن من أركان -۲

بالفلوة في حدیث (یربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل)  المقصود-۳
 الفرس الصغیر ( )

 )من شروط قبول الصدقة أن تكون من كسب طیب وحالل (   -٤

 

 السؤال الثاني:

 أجیبي عما یلي  :

أتى النبي صلى اللھ أنَّ أعرابی�ا  عن أبي ھریرة رضي اللھ عنھ -۱
یا رسول اللھ، ُدلَّني على عمٍل إذا عملتُھ دخلُت  (فقال: علیھ وسلم

الجنة، قال: تعبد اللھ وال تُشرك بھ شیئًا، وتُقیم الصالة، وتُؤتي 
الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، قال: والذي نفسي بیده، ال 

: َمن صلى اللھ علیھ وسلمأزید على ھذا، فلما ولَّى قال النبيُّ 
على ماذا ).اھل الجنة فلینظر إلى ھذأن ینظر إلى رجٍل من أ هسرَّ 

 ؟یدل ھذا الحدیث 



   

................................................................................

.............................................................. 

 ؟ماآلثار المترتبة على منع األغنیاء للزكاة-۲

.............................................................................................

......................................................................... 

 

 

 :من ھدي النبي صلى اللھ علیھ وسلم في الزكاة-۳

.................................................................................. 

.................................................................................. 

 .ذكري بعض فضائل الزكاةا -٤

.............................................................................................

......................................................................... 

 .عددي أنواع الزكاة-٥

.............................................................................................

.................................................................. 

 

 

 



  ولىالوحدة األ                              

 الصیام فيھدیة النبي صلى اللھ علیھ وسلم             

  وفي الحج والعمرة                          

 السؤال األول:

 ) أمام العبارات التالیة :×) أو (  √  عالمة (ضعي 

 معنى( كل عمل ابن آدم لھ )أي األعمال الصالحة (   )-۱

قال رسول اللھ صلى اللھ علیھ  :عن أبي ھریرة رضي اللھ عنھ قال-۲
(قال عزوجل : كل عمل ابن آدم لھ إال الصیام ھولي) یدل الحدیث  :وسلم

 على عظم أجر الصالة (     )

 عبد اللھ بن صخر الدوسي بأبي ھریرة (    )كني -۳

 من صفات أبي ھریرة رضي اللھ عنھ القوة(     )-٤

إذا عمل اإلنسان الحسنة فإن اللھ  یجازیھ علیھا بعشر أمثالھا إلى -٥
 سبعمائة ضعف (     )

 یجازي اللھ الصائم على صیامھ بمضاعفة الحسنة بمئة (    )-٦

 رائحة فمھ (     ) معنى ( لخلفة فم الصائم) :-۷

 السؤال الثاني: 

 أجیبي عما یلي  :

قال رسول اللھ صلى اللھ علیھ  :عن أبي ھریرة رضي اللھ عنھ قال -۱
(قال عزوجل : كل عمل ابن آدم لھ إال الصیام ھولي) على ماذایدل  :وسلم

  ؟الحدیث



.......................................................................... 

 .......................................................................... 

 .عللي طیب رائحة فم الصائم عند اللھ  -۲

............................................................................ 

.............................................................................  

 .زي بھ)جأاصیام ھو لي وانالوضحي معنى (إال  -۳

.............................................................................................

......................................................................... 

 

 

 .فینھ عن أبي ھریرة رضي اللھ عنھ اذكري ما تعر -٤

.............................................................................................

......................................................................... 

 .وسلم في الحج بعضا من مظاھر النبي صلى اللھ علیھذكري ا -٥

.............................................................................................

......................................................................... 

من خاللھا التغلب على التي یتمىمن التصورات والحلول  اضعي بعض-٦
 .االزدحام في الحج

.............................................................................................

......................................................................... 



 .من خالل دراستك لموضوع الحج اكتبي أعمال فریضة الحج -٦

......................................................................................

............................................................... 

 

 السؤال الثالث:

 الفراغات بما یناسبھا :  املئي

 

 إذا عمل اإلنسان الحسنة فإن اللھ  یجازیھ علیھا ......................... -۱

 یجازي اللھ الصائم على صیامھ بمضاعفة الحسنة ......................... -۲

 من صفات أبي ھریرة ................................-۳

 ...معنى لخلفة فم الصائم ................................--٤

 معنى (كل عمل ابن آدم لھ) أي ..................................-٥

قال رسول اللھ صلى اللھ علیھ  :عن أبي ھریرة رضي اللھ عنھ قال-٦
(قال عزوجل : كل عمل ابن آدم لھ إال الصیام ھولي) یدل الحدیث :وسلم 

 على ..............    

 ....................كنیھ عبد الرحمن بن صخر الدوسي ........ -۷

 

 

 

 



 (تعبد النبي صلى اللھ علیھ وسلم)الثانیة الوحدة            

 السؤال األول:

 ) أمام العبارات التالیة :  ×) أو (√ضعي عالمة (   

 

 كان النبي صلى اللھ علیھ وسلم یصلي من اللیل إحدى عشر ركعة -۱

 وصالة الوترمن أمثلة المداومة على العمل السنن الرواتب  -۲

من فضائل السیدة عائشة رضي اللھ عنھا أنھا أم المؤمنین زوج  -۳
 النبي صلى اللھ علیھ وسلم

 من صور حرص النبي صلى اللھ علیھ وسلم في العبادة المبادرة -٤

 من فضائل السیدة عائشة رضي اللھ عنھا أنھا كانت مشھورة بالذكاء -٥

 كان النبي صلى اللھ علیھ وسلم یصلي من اللیل خمسة عشر ركعة  -٦

 العبادة من صور مداومة النبي صلى اللھ علیھ وسلم  -۷

السنن الرواتب وصالة الوتر من أمثلة مداومة النبي صلى اللھ علیھ  -۸
 وسلم على الذكر

كان النبي صلى اللھ علیھ وسلم حریصا على األذكار قلیلة األلفاظ  -۸
 المعانيكثیرة 

 

 

 

 



 السؤال الثاني:

 

 املئي الفراغات بما یناسبھا :

 یكره تكلیف النفس ............،.................. من العبادة .۱

النبي صلى اللھ علیھ وسلم حریص على عبادة ربھ فقلبھ  .۲
 دائم.............

من صور حرص النبي صلى اللھ علیھ وسلم في العبادة  .۳
.................... 

 من أمثلة المداومة على العمل .................،................ .٤

 

 من صفات السیدة عائشة رضي اللھ عنھا...................،.............. .٥

 كان النبي صلى اللھ علیھ وسلم یصلي من اللیل .........ركعة .٦

ا على األذكار قلیلة .............. كان النبي صلى اللھ علیھ وسلم حریص .۷
 كثیرة .................

 

 السؤال الثالث:

 أجیبي عما یلي:

ماذا كان یفعل الرسول صلى اللھ علیھ وسلم إذا سمع األذان وھوعند -۱
 أھلھ ؟

................................................................................... 



بماذا أرشد النبي صلى اللھ علیھ وسلم عبد اللھ بن عمرو بن العاص  -۲  
 رضي اللھ عنھ حینما قال : سأصلي اللیل كلھ ؟

.............................................................................................

....................................................................................... 

 اذكري صفتي من صفات السیدة عائشة رضي اللھ عنھا .-۳

....................................................................... 

 

 

 مثلي بمثال على حرص النبي صلى اللھ علیھ وسلم على العبادات .-٤

.............................................................................................

....................................................................... 

قال رسول اللھ علیھ الصالة والسالم "أحب األعمال إلى اللھ أدومھا وإن -٥
 لصالح الدائم على العمل الكثیر المنقطع.قل" عللي تفضیل العمل ا

.............................................................................................

........................................................................ 

 ذكار الجامعة.مثلي بمثال لحرص النبي صلى اللھ علیھ وسلم على األ -٦

.............................................................................................

......................................................................... 

 

 اذكري صفات السیدة عائشة رضي اللھ عنھا. -۷

................................................................................. 



 مثلي بمثال لحرص النبي صلى اللھ علیھ وسلم على العبادة. -۸

.................................................................................. 

 

 

د أن ماذا كان یفعل الرسول صلى اللھ علیھ وسلم إذا كان في السفر وأرا -۹
 ینام من اللیل .

.............................................................................................

......................................................................... 

 اذكري فوائد المداومة على العمل الصالح . -۱۰

.............................................................................................

.........................................................................  

       

 

 

 

 

 

           

 

 

 



 (النبي صلى اللھ علیھ وسلم والقرآن) ثانیةالوحدة ال       

 السؤال األول:

 ) أمام العبارات التالیة :   ×) أو (√ ضعي عالمة (  

 كان النبي صلى اللھ علیھ وسلم یفتتح السورة باالستعاذة.-۱

أفضل أنواع الذكر القولیة التي كان النبي صلى اللھ علیھ وسلم یداوم -۲
 علیھا قراءة القرآن .

 القرآن باألترجة. شبھ النبي صلى اللھ علیھ وسلم المؤمن الذي یقرأ-۳

 السرعة في قراءة القرآن تعین على الخشوع والتدبر.-٤

 الحنظل نبات طعمھ حلو وریحھ كریھ. -٥

 كان النبي صلى اللھ علیھ وسلم یحسن صوتھ عند قراءة القرآن.-٦

 لم یكن النبي صلى اللھ علیھ وسلم یسرع في قراءتھ للقرآن. -۷

صور ترغیب النبي صلى اللھ علیھ  قراءة القرآن وتعلمھ والعمل بھ من -۸
 وسلم في قراءة القرآن .

 من أنواع ھجر القرآن ھجر سماعھ . -۱۰

 أثر القرآن على صاحبھ عظیم .-۱۰

 من صفات أبي موسى األشعري أنھ كثیر العلم . -۱۱

 

 

 



 السؤال الثاني:

  

 الفراغات بما یناسبھا : املئي

 القرآن بـ............... شبھ النبي صلى اللھ علیھ وسلم الذي یقرأ-۱

 المراد بالریحانة  نوع من ....................-۲ 

 من ھدي النبي صلى اللھ علیھ وسلم في قراءة القرآن................... -۳

 من أنواع ھجر القرآن ھجر.................  -٤

 .......كان النبي صلى اللھ علیھ وسلم یفتتح السورة بـ................... -٥

 الحنظل نبات طعمھ ...............وریحھ..................... -٦

 كان النبي صلى اللھ علیھ وسلم یرغب أصحابھ في قراءة ................-۷

یجب التأني في قراءة القرآن مما یعین على الخشوع  -۸
 و.....................

 

 

 السؤال الثالث:

 أجیبي عما یلي  :

 ة قراءة الرسول صلى اللھ علیھ وسلم للقرآن .اذكري صف-۱

................................................................... 

................................................................... 



أبین سبب تردید النبي صلى اللھ علیھ وسلم لبعض آیات في صالتھ من  -۲
 اللیل. 

.......................................................................... 

 أبین أجر من اجتمعوا في بیت من بیوت اللھ یتلون كتاب اللھ . -۳

........................................................................ 

 الذي یقرأ القرآن؟أیھما أفضل المؤمن الذي یقرأ القرآن أم المنافق -٤

......................................................................... 

 

 اذكري األمور التي تعین على تدبر القرآن الكریم -٥

......................................................................... 

 وسلم في قراءة القرآن.اذكري صور ترغیب النبي صلى اللھ علیھ -٦

.......................................................................... 

 اذكري أنواع ھجر القرآن .-۷

........................................................................  

  

 

 

 

 

 



 )الوحدة الثانیة (ھدیة في الذكر                      

 السؤال األول:

 أمام العبارات التالیة :(×) أو √) ضعي عالمة (    

 كان النبي صلى اللھ علیھ وسلم حریصا على جوامع الذكر. -۱

 من صفات أبي موسى األشعري أنھ حسن الصوت بالقرآن. -۲

سبحان اللھ وبحمده عدد خلقھ ورضا نفسھ" مثال لحرص النبي  -۳
 األذكار الجامعة.صلى اللھ علیھ وسلم على 

 أذكار الصباح من أنواع الذكر المطلق . -٤

 من أمثلة الذكر بعد الصالة االستغفار. -٥

كان النبي صلى اللھ علیھ وسلم محبا یكثر من ذكر اللھ ویداوم على  -٦
 ذلك .

كان النبي صلى اللھ علیھ وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصاله حتى  -۷
 تطلع الشمس.

 

 صلى اللھ علیھ وسلم یعلم أصحابھ جوامع الذكر. كان النبي -۸

 شبھ اللھ الذاكر للھ   بالحي وغیر الذاكر للھ  بالمیت . -۹

 من فضائل الذكر طمأنینة القلب . -۱۰

 من صفات أبي موسى األشعري أنھ كثیر الصیام . -۱۱

من جوامع الدعاء التي كان  یقولھا النبي صلى اللھ علیھ وسلم  -۱۲
 .اللھ وبحمده عدد خلقھ ورضا نفسھ"سبحان 



 

 السؤال الثاني:

 أجیبي عما یلي  :

 اكتبي ذكرین من أذكار الصباح والمساء-۱

.............................................................................................

........................................................................ 

عن أبي موسى األشعري رضي اللھ عنھ قال: قال النبي صلى اللھ علیھ  -۲
 وسلم "مثل الذي یذكر ربھ ..........."أكملي الحدیث السابق.

.............................................................................................

........................................................................ 

 اذكري صفات أبي موسى األشعري. -۳

.............................................................................................

......................................................................... 

 

 ماھو الذكر المشروع بعد الصالة .-٤

.............................................................................................

........................................................................ 

 ائل الذكر.اذكري فض-٥

.............................................................................................

......................................................................... 

 



اذكري الدعاء الذي دعا بھ النبي صلى اللھ علیھ وسلم لعبد اللھ بن قیس -٦
 عنھ . رضي اللھ

.............................................................................................

....................................................................... 

 اذكري فوائد المحافظة على أذكار الصباح والمساء. -۷

.............................................................................................

......................................................................... 

 

 السؤال الثالث:

 املئي الفراغات بما یناسبھا :

 

 مشابھة الذاكر للھ بالحي من عدة أمورمنھا...................،...............-۱

 من أمثلة الذكر المطلق ......................و......................-۲

 من صفات أبي موسى األشعري ........................................... -۳

كان الرسول صلى اللھ علیھ وسلم یستغفر اللھ في الیوم أكثر من -٤
 .............مرة

من ھدیھ صلى اللھ علیھ وسلم في -٥
 ر.....................،......................الذك

 من فضائل الذكر ..................................-٦

 من أمثلة الذكر بعد الصالة.......................-۷



 أذكار المساء من أنواع الذكر ....................... -۸

 یعد الذكر من أیسر ..........................-۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



لیھ النبي صلى اللھ ع المسجد وعنایة (مكانة ثانیةالوحدة ال
) بالمساجد فضل بناء المساجد تحیة المسجد وسلم  

 السؤال األول:  

 :  ) أمام العبارات التالیة  ) أو ( ضعي عالمة (   

 أمره المسجد نظافة على وسلم علیھ اللھ صلى النبي حرص صور من-۱

 (  )  وتطیبیھ المسجد بنظافة

 )  ( الشجاعة عنھ اللھ رضي نصارياأل قتادة بيأ صفات من -۲

(  ) عمارة المساجد حسیة ومعنویة  -۳  

) یتھ (  لى المدینة قام ببناء  بن قدم النبي صلى اللھ علیھ وسلم إحی -٤  

م یشارك أصحابھ في بناءكان النبي صلى اللھ علیھ وسل -٥  

) المسجد (   

الحسیة تكون ببنائھ وصیانتھ (  )العمارة  -٦  

  كان النبي صلى اللھ علیھ وسلم حریص على نظافة المسجد (   ) -۷

للھ عمال التي نھى عنھا النبي صلى انظافة المسجد وتطیبھ من األ -۸
 علیھ وسلم (    )

قوم بھ ول ما كان یوسلم من السفر فإن أ ذا قدم النبي صلى اللھ علیھإ -۹
)    زیارة جیرانھ (   

معنى كلمة القطاة ھو الطائر الذي یشبھ الحمام (    ) -۱۰  

بن  عبد اللھ رضي اللھ عنھ مفتي المدینة (  ) جابر كان   -۱۱  

حكم تحیة المسجد مستحبة في كل وقت (   ) -۱۲  



  

 السؤال الثاني:

 املئي الفراغات بما یناسبھا

  بھ یقوم كان ما ولأ نفإ السفر من وسلم علیھ اللھ صلى النبي قدم ذاإ-۱

................................  

  نوعان ....................و............................. عمارة المساجد-۲

في كل وقت  .....................حكم تحیة المسجد   ۳-  

..................كان النبي صلى اللھ علیھ وسلم حریص على نظافة -٤  

الذي یشبھ الحمام  .....................معنى كلمة القطاة ھو -٥  

 ........................ عنھ اللھ رضى نصاريالی قتادة بيأ صفات من-٦

بـ...........................................العمارة الحسیة تكون   ۷-  

رضي اللھ عنھ كان مفتي المدینة ...............................من صفات   ۸-  

للھ النبي صلى ا............بھا عمال التي نظافة المسجد وتطیبھ من األ-۹  
 علیھ وسلم 

 سجدالم نظافة على وسلم علیھ اللھ صلى النبي................. صور من-۱۰ 

  وتطیبیھ المسجد بنظافة أمره

دفي بناء المسج...................كان النبي صلى اللھ علیھ وسلم یشارك  ۱۱-  

..............لى المدینة قام ببناء  ن قدم النبي صلى اللھ علیھ وسلم إحی  

معنى كلمة مفحص .............................-۱۳  

عدد غزوات جابر رضي اللھ عنھ ............ -۱٤  



 

 

 السؤال الثالث:

  أجیبي عما یلي:

كرام النبي صلى اللھ علیھ وسلم لمن ینظف اذكري قصة تدل على غ -۱
 المسجد:

......................................................................................

................................................................ 

 نواع  عمارة المسجد :بیني ا -۲

......................................................................................

................................................................ 

 اذكري ما تعرفینھ عن جابر بن عبد اللھ رضي اللھ عنھ: -۳

......................................................................................

......................................................................................

..................................................... 

 

 بیني جزاء من بنى مسجدا للھ :-٤

..................................................................................................

...................................................................... 

 بي قتادة رضي اللھ عنھ فماذا قال عنھ :ى النبي صلى اللھ علیھ وسلم على أثنأ-٥

................................................................................................

........................................................................ 

 

 :بیني مكانة المسجد عند النبي صلى اللھ علیھ وسلم -٦



...............................................................................................

........................................................................... 

 

 مع ذكر الدلیل : المسجد تحیة ماحكم بیني -۷

...............................................................................................

........................................................................... 

 

عن أبي قتادة بن ربعي األنصاري رضي اللھ عنھ قال : قال النبي صلى - ۸  
( إذا دخل أحدكم اللھ علیھ وسلم :

...............................................................................................

........................................................................... 

 

 

 استخرجي فائدتین من الحدیث: -۹

................................................................................... 

................................................................................... 

 

 بي قتادة رضي اللھ عنھ :عن ااذكري ما تعرفینھ -۱۰

.............................................................................................

..........................................................................  

تدل على عنایة النبي صلى اللھ علیھ  ا من المواقف التيذكري عددا -۱۱
 وسلم بالمساجد:

......................................................................................

................................................................ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


