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 ثم اجيبي على ما يلي : طالبتي العزيزة استعيني باهلل 
 
 
 

 

 يلي:اختاري االجابة الصحيحة مما السؤال األول:                  
 

 خديجة رضي هللا عنها ب.   أ. عائشة رضي هللا عنها  هي ام المؤمنين وأول من أمن برسالة أول زوجات النبي ملسو هيلع هللا ىلص  .١
 . عائشة رضي هللا عنها ب أ. هند رضي هللا عنها  مما اتهامها به المنافقون هي  برأها هللا في كتابة العزيز . ٢
 ب. مكروه  محرم  أ. حكم سي الصحابة رضي هللا عنهم . ٣
 التابعي ب.  أ. الصحابي هو تعريف . من لقي النبي ملسو هيلع هللا ىلص مؤمنا به ومات على ذلك ٤
 ب. أبو بكر الصديق رضي هللا عنه  علي رضي هللا عنه أ.  ملسو هيلع هللا ىلص هو الصحابيمن أمة نبينا محمد ملسو هيلع هللا ىلص بعد النبي . أفضل الناس ٥
 ب. خمسون ليلة   أ . عشرين ليلة   رضي هللا عنه عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص الليثي مالك أقام الصحابي . ٦
 ب. الشفاعة   االستغاثة  أ.  تعريف  التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة . ٧
 األوائل من رمضان  ب.  أ. األواخر من رمضان  . ليلة القدر تكون في العشر  ٨
 كل عام  واجبة ب.  مرة واحدة في العمر  واجبة أ.  حكم العمرة  . ٩

 ب. ذو الحليفة   أ. قرن المنازل    ميقات النبوية في الجهة الجنوبية منها هو قريب من المدينة . ١٠
 

 
 من العمود الثاني :  بما يناسبهالفقرة من العمود األول ي صلأ.   : نـيالسؤال الثا     

 العمود الثاني   اإلجابة   العمود األول   رقم 
 الحجاستطاعة  والبلوغ واإلسالم و العقل   اجر من قام ليلة القدر   ١
 يوم القيامة  أنها سبب لنيل شفاعته ملسو هيلع هللا ىلص   شروط الحج و العمرة   ٢
 العمرة  ليحرم منها من أراد الحج او  هي األمكنة التي حددها النبي ملسو هيلع هللا ىلص    وصلوا كما رأيتموني أصلي اي   ٣
 واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه  إيمانا   المكانية  المواقيت  ٤
 ي الصالة  ي فوأقوالي بأفعال اتدواق  من هللا بمعنى  الصالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ٥
 ثناء هللا عليه في المأل األعلى    فضل الصالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص   من ٦

 األمر باألذان في الصالة     
 أجيبي عما يلي :   ب.
 تستحب فيها الصالة والسالم على النبي ملسو هيلع هللا ىلص ؟عددي المواطن التي  .١
  ............................................................ ......................... .............. 
 بن الخطاب رضي هللا عنه بالفاروق لماذا ؟ يلقب الخليفة عمر  .٢
   ....................................................................... ............... 
 بماذا تتميز العشر األواخر من رمضان عن غيرها ؟  . ٣
  ....................................... ............................................ 
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