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- :أمام العبارة الغير صحيحة فيما يأتي (  X) أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( √ ) ضع عالمة 

 (              )                           .                  اإليمان باهلل تعالى األصل األول من األصول اإلعتقادية وأهمها  -1

 (     )                                               .      بتسعين يوماً  -  - النبي عت قبل مولدكانت حادثة الفيل قد وق -2

 (              )                         .                                         غسل اليدين مع دلكهما يقوي الدورة الدموية  -3

 (      )                             .                                     النفس األمارة بالسوء هي مبعث التوبة واالستغفار  -4

 (              )                   .                                                          كىمة التوحيد هى أعىى شعح اإليمان -5

 (         )                                                              .وهو ابن عشر سنوات   -  -توفت والدة الرسول   -6

 (         )                                                        .غسل اليدين بعد االستيقاظ من النوم اتباع لسنة النبي   -7

 (              )                                                                        .  يولد اإلنسان مؤمناً بولود هللا تعالى    -8

 (            )                                                                         . النبوة هزيمة أص اب الفيل بشائرمن  - 11

 (              )                                             .                            مدلال بين والديه  -  -رسول هللا ولد -12

 (                )                                                                           . عاقح هللا تعالى أص اب الفيل بالزلزال - 13

 (              )                                         .                                 -  -الفيل في عهد النبي حدثت واقعة  -14

 (           )                                                                    .ال يوانات الب رية واألسماك ال يجوز أكىها  -51

 (             )                                   .   بعد وفاة أمه   -  -برعاية سيدنا م مد الذي تكفل أبو طالح هو  -16

 (          )                       .عندما أدركته النبوة ول  يسىمه إلى كفار قريش   -  -دافع أبو طالح عن النبي   -51

 (         )                        .          الوفاء صفة المؤمنين األخيار الصال ين الذين يخىصون العبادة هلل تعالى  -51

 (           )                            .                             ينقض وضوء المسى  إذا ترك سنة من سنن الوضوء -11

 (           )                                                                    .المسؤولية منذ صغره  -  -ت مل الرسول  -22

 (           )                             .            ساه  الدكتور عبد الرحمن السميط في نشر اإلسالم في العال  كىه  -21

 (           )                                    .             المسؤولية هي أداء العمل المطىوب منك عىى الوله األكمل  -22



 

 (           )                                                                 .          قبيىة قريش هي التي ردمت بئر زمزم  -23

 (           )                                                        .من الذبح بمائة بعير  -  -ت  فداء عبد هللا ابو النبي  -24

 (           )   .                                                                    الدم من النجاسات التي يجح التطهر منها  -25

 (           )   .                                                                       باالنتقام  األناة هي عدم مقابىة اإلساءة  -26

 (           )     .                                                                      من فوائد ال ى  أنها تقي صاحبها الشر -27

 (           )                                                             .  -  -حىيمة السعدية هي أول من أرضعت النبي -28

 (           )   .                      (العمل الجاد  -اإليجابي الت رك  - أساسية فكرة)ية هي مقومات اإلرادة اإليجاب -21

 (           )   .                             الص بة الصال ة استشارةمن الوسائل المعينة عىي تكوين إرادة إيجابية  -32

 .                                                            )              (الطهارة ال سية يقصد بها طهارة لس  اإلنسان  -31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- :اختر اإللابة الص ي ة من بين األقواس 

 

  ( الصدقة    –  الصوم   –  الخشية   )                                                       ـ من العبادات المالية  1

 (  ثويبة  –  أم أيمن    –  أم سىمة  )     اسمها موالة أبي لهح وي ه -  -رسول هللا  أول من أرضعت -2

 ( عبد الرحمن بن أبي بكر –عبد الرحمن بن صخر –عبد الرحمن بن عوف )                    .  االس  ال قيقي ألبي هريرة   -3

 (     منافق    –  مؤمن     –  كافر   )                          من نطق بكىمة التوحيد من غير اعتقاد فهو  -4

 (يغسل يده   –يمأل يده    –يدخل يده  )                                                          :معنى يغمس يده  -5

 (حىيمة السعدية  –آمنة بنت وهح  – ثويبة .     ) أم النبي من أفضل نساء قريش نسباً ومكانة واسمها  -6

 (الشيطان      –  الجن    –  اإلنسان )                                                التلني من هللا والعجىة من  -7

 (    ثمان    –   سبع     –    ست     )   مرات أوالها بالتراب ..........اء الذي ولغ فيه الكىحتطهير اإلن -8

 (االستنشاق –مسح األذنين  –الترتيح  )                                                    من فرائض الوضوء  -1

  ( الصدقة     –   الصوم   –  الخشية  )                                                   ـ من العبادات المالية  12

 (معنوية       –   حسية          –   حكمية )                                             .طهارة القىوب من الذنوب هي طهارة   11

 (أم لميل     –أم أيمن     –حىيمة السعدية  )                               هي                            -  -مرضعة الرسول -12

 (  األمانة         -  التواضع     - ال ى   )                             قبل النبوة بصفتى الصدق و     -  -الرسول  اتصف –13

 

 

 



 

 -:أكمل العبارات التالية بما يناسبها 

  ..........................................................................من ثمرات اإليمان ت قيق األمن التام و  - 1

 ...............................................................وسقوط األصنام عىى ولوهها النبوة  بشائرمن  - 2

 .......................................................................................... من فضائل كىمة التوحيد  – 3

 ............................................. بصر هللا تعالى م يط بالكون كىه بخالف بصر المخىوق فإنه  – 4

 ..................................، وأما الخف فيطهر بـ  ...............................تطهير الثوب يكون بـ   -5

 ...............................................................المسى  يجح أن يت ىى باألخالق ال ميدة قدوة بـ -6

 .....................................................................تطهير اإلناء الذي شرب منه الكىح بغسىه  -7

 .................... ...............و...............................اإليمان باهلل تعالى يتضمن أربعة أمور منها -8

 ............................ و .......................... و ......................من ثمرات اإليمان باهلل تعالى  -1

 ....................... و. ......................... و ......................من األدلة عىى ولود هللا تعالى  -12

 ..................................و..........................من الدالئل ال سية عىى وحدانية هللا عز ولل -11

 .............................................و.............................................أنواع المياه طهور و  -12

 .........................و.......................و ...................... ال نيفية و   -  -النبيالديانات في بالد العرب قبل مولد  -13

 ......................ون و ................... ، ون و ................... تنقس  مسؤولياتي إلى مسؤوليتي ن و نفسي ، ون و  -14

 ...............................و  ..........................بعد أمه موالة أبي لهح   -  -مرضعات النبي -15

 ............................................................................إذا غضح اإلنسان فعىيه أن يقول  -16

 ............................................................................ مصدرها القلبية العبادات -71

 ..........................................................المسى  يجح أن يت ىى باألخالق ال ميدة قدوة بـ -18

 ........................و..........................قبل االسالم  المنتشرة عند العرب السيئةمن األخالق  -11



 

 

 ..............................................................من أشهر األصنام التى كانت تعبد فى قريش -22

 .........................و......................قبل اإلسالم من األخالق ال سنة التى عرف بها العرب -21

 ..........................................................................أول من سن الرحىتين لقريش هو -22

  .............................................و  ................................ الطهارة فى الشرع نوعان -23

 ....................................وال دث األصغر يولح .......................ال دث األكبر يولح  –24

 ....................................................................................يقصد بالطهارة المعنوية -25

 ..............................................................من األخالق ال سنة التى دعا إليها اإلسالم -26

 . لص ة الصالة..........................................الطهارة  -27

 ...............................................و......................................من فضائل الوضوء  -28

 ..................................يجح عىيه إذا ارتكح المسى  فعال م رما أو ترك فعال ملمورا به -21

 ....................................... و .......................................اإلغتساالت الوالبة من  -32

 ....................................... و .....................................اإلغتساالت المست بة من  -31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- :ص ح ما ت ته خط مما يلتي 

 ) .................................... (          .                                            أربعة شروطشروط كىمة التوحيد  - 1

 ) .................................... (                  -  -لىنبي  قرابتهطالح بسبح  أبيخفف هللا تعالى العذاب عىى  -2

 ) .................................... (                                              . ركن من أركان اإليمان هى أول الزكاة  – 3

 (....................................)                                                 القىبيالتعح والمرض من أنواع البالء  - -6

 (..................................... )                          .  توكىت عىى هللاإذا شعر المسى  بالغضح فعىيه أن يقول  -8

 (................................... )                               .هى التى يكون فيها الطملنينة والخشوعالنفس الىوامة  -1

 (.................................... )                                           .سنين ستعند مرضعته   -  -مكث النبي -12

 ) .................................... (                                            .تعنى عدم مقابلة اإلساءة بالمعصية األناة -12

 ...........(...........) ..............  موت أبى لهلمقدمات عظيمة تدل عىى نبوته منها  -  -كان لميالد النبى  -13

 ) .................................... (                                                      العملالغاية من خىق اإلنسان هى  -15

 ) .................................... (                                                           حكميةأنواع الطهارة حسية و -16

 ) .................................... (                          . الطائففي منطقة تسمى   -  - توفيت أمنة أم النبي -71

 

 

 

 

 

 

 



 

- :عّرف المصطى ات الشرعية التالية 

 ...........:.............................................................................................................الوفاء بالعهد  – 1

  ........................................................................: ................................................ الوفاء بالعقد - 2

 .................................................................................................................................: البالء  - 3

 ...............................................................................................................................-: العبادة -4 

 .........................................................................................................................الوفاء بالوعد   -5

        ........: ................................................................................................................كىمة التوحيد  -6

 ..................................................................................................................................اإلرادة  -7

 .................................................................................................................................الطهارة -8

 ............................................................................................................................الذنح هو  -12

 .............................................................................................................................الوضوء  -11

 ......................................:.....................................................................................اإليجابية  -12

 ...............: ................................................................................................اإلرادة اإليجابية  – 13

 ..........................................................................................................................المسؤولية  -14

 

 

 

 

 

 

 



 

- :ألح عن األسئىة التالية 

 ما هى كىمة التوحيد وما معناها ؟ -1

 ..................................................................................كىمة التوحيد

 .....................................................................................معناها     

 .اإليمان باهلل له فضائل كثيرة اكتح ثالثة منها – 2

1- ..................................................................................................................................... 

2- ..................................................................................................................................... 

3- ..................................................................................................................................... 

 .هات مثاالً لكل نوع من العبادات اآلتية  -3

 ......................................................................العبادات القىبية  -1

 ......................................................................العبادات القولية  -2

 ......................................................................العبادات البدنية  -3

 ......................................................................العبادات المالية  -4

 :ضع المصطىح المناسح لكل تعريف مما يلتي  -4

 .الشيء الذي يخافه اإلنسان ويكرهه ) ........................ (  -1

 .ما سبح ضيق في النفس) ........................ (  -2

 ماذا تعرف عن ال نفاء ؟ -5

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

 .اكتح بعضا من ثمرات وفوائد اإليمان بلسماء هللا تعالى وصفاته  -6

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

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

 ......أنواع البالء -7

 .................................................مثل........................................      -أ

 ..................................................مثل.......................................     -ب





 

- :عالم يدل  -8

 ...."األثر يدل عىى المسير والبعرة تدل عىى البعير" قول األعرابى  -

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

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

 كيف دخىت النصرانية مدينة نجران ؟  -1

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

 :اختر المكمل الص يح مما بين األقواس لكل عبارة مما يلتي  – 12

 (عبد المطىح  –  بن عبد مناف هاش –قصي بن كالب  –أبو طالح )              

 .......................................................الرلل الذي بنى دار الندوة هو  -1

 ...................................بعد موت لده هو  -  -الرلل الذي كفل النبي  -2

 ...............................................الرلل الذي سمى الرسول م مداً هو  -3

 ...........................................أول من سن رحىتي الصيف والشتاء هو  -4

 .اكتب اثنين من فوائد الحلم -77

 ..............................................-ب...............................................    -أ

 .لم حث اإلسالم على الوفاء بالعقد  -71

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

 :أمام العبارة المناسبة فيما يأتي ( ال يجوز ) أو ( يجوز ) اكتب كلمة  -71

 .                         )                    (التطهر بماء تغير طعمه بسبب مخالطته شيئا طاهراً  -7

 .                                            )                     (استخدام ماء البحر في رفع الحدث  -1

 )                    (                      .                    استعمال الماء النجس عند الضرورة  -1

 (    .                      )                 الوضوء بماء كثير وقعت فيه نجاسة ولم تتغير صفته  -4

 )                    (الصالة في ثوب أصابته نجاسة                                                   -5

 وضح ذلك.. ي رم استخدام الماء النجس إال لىضرورة  -14

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

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



 

 ماذا يفعل المسى  إذا أصيح بالبالء؟ -15

 ...................................................-ج..........   ..............................-ب......  ......................................-أ

 .أذكر اثنان من هذه الفوائد" لىوضوء فوائد عديدة " -16

5-............................................................................................... 

2-............................................................................................... 

 :مما بين األقواس اختر المصطىح المناسح لكل تعريف  -17

 (النفس المطمئنة  –ال ى   –النفس األمارة بالسوء  –النفس الىوامة ) 

 .هي التي يكون فيها اليقين والطملنينة والخشوع  ) .............................. ( -1

 .هي التي تندم عىى ما فعىت من ذنوب ) .............................. (  -2

 .هي منبع الشرور وأساس األخالق السيئة ) .............................. ( -3

 . االنتقام هو عدم مقابىة اإلساءة ب) .............................. (  -4

 عدد بشائر نبوة الرسول  ؟ – 18

 

 

 

 :اكتبها .لم اسبة النفس فوائد عديدة  -11

1- ...................................................................... 

2- ...................................................................... 

3- ...................................................................... 

 

 .اكتح فوائد ت مل المسؤولية  – 22

1- ................................................ 

2- ................................................ 

2- ............................................... 

 .عدد في المخطط التالي وسائل االبتعاد عن الغضح  – 21

 

5- ............................................. 

3- ............................................. 4- ............................................. 

2- ............................................. 

5- ..................................... 2- ..................................... 3-....................................... 



 

 .عدد بعض الوسائل التي تعين المسى  عىى تكوين اإلرادة اإليجابية  -22

1- .................................................................................. 

2- .................................................................................. 

3-  .................................................................................. 

 :اكتبهما . الناس امام البالء صنفان  – 23

 

 

 

َوالَْعافِيَن َعِن َوالَْكاِظِميَن الَْغيْظَ ) -:استخرج قيمة ومظهراً سىوكياً من قوله تعالى    

ُ يُِ حُّ الُْمْ ِسنِينَ   (       النَّاِس َوهللاَّ

 ............................................................................................. -: القيمة 

 ................................................................................ -:المظهر السلوكي 

 

 لـــــــــــداول

 :مما يلتي ( ب ) أمام ما يناسبه من المجموعة ( أ ) ضع الرق  المناسح من المجموعة  –1

 (ب ) المجموعة  الرق  (أ ) المجموعة  الرق 

 رفع ال دث وزوال الخيث )     ( النية 1

 الدين ال ق )     ( العى  2

 من فرائض الوضوء )     ( الطهارة 3

 من شروط كىمة التوحيد )     (  

 

 -:فيما يلتي ( ب)أمام ما يناسبه من المجموعة ( أ)ضع الرق  المناسح من المجموعة  –2

 (ب ) المجموعة  الرق  (أ ) المجموعة  الرق 

 ألف سنة   بـ -  -هزم أص اب الفيل قبل مولد النبي 1

 خمسين يوماً   وهو ابن  -  -ماتت أم النبي  2

 ست سنوات  ظىت نار المجوس موقدة  3

 : .....................................................................الصنف األول 

 : .....................................................................الصنف الثاني 



 

 

  -:أكمل الناقص فى الجدول اآلتى  -3

 أنواع المياه               

 وله المقارنة         

 

 الطهور

 

 الطاهر

 

 النجس

    المقصود به

 مثال عىيه

 

  ماء خالطه صابون أو زعفران 

    بهحك  التطهر 

 

 

 

  أكمل الجدول اآلتى؟ -4

 .....تنقس  النفس إلى ثالثة أقسام هى

 أقسام النفس

 

 .....................النفس ..................النفس ...............النفس

 

 تعريفها

 

   

 

 

 ......والبات الشباب ن و  ما -5

 أمته مجتمعه أسرته نفسه

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

 



 

 :  أمام ما يناسبه ضع الرق  المناسح. الجدول التالي يوضح أسامي كل من الرسل وابتالءاته   -6

 

 

 

 -  -بالنبى صل بين كل شخصية مما يلتى بصىة قرابتها  -7

 صىة القرابة الشخصية

 الشيماء بنت ال ارث

 أبو طالح

 حىيمة السعدية 

 عبد المطىح

 عمه

 مرضعته

 لده

 أخته

 

  -:ضع كل عبادة من العبادات اآلتية فى المكان المناسح لها فى الجدول التالى -8 

 (المحبة -االستغفار  –الزكاة  –التوكل  –الذكر  –الصوم  –الصالة  –الدعاء )           

 عبادة مالية عبادة بدنية عبادة قولية عبادة قىبية

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

..................... 
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 البالء الرق  الرسل

 عاماً  18صبر عىى المرض   يونس عىيه السالم.1

 صبر عىى أذى قومه  -  - م مد .2

 ألقاه قومه في النار  أيوب عىيه السالم.3

بطن ال وتصار في   إبراهي  عىيه السالم.4  



 

 

  -:ضع كل السنن والفرائض  اآلتية فى المكان المناسح لها فى الجدول التالى  -1

 (مسح الرأس -التثىيث  –غسل الوله  –التسمية  –مسح األذنين  –النية  –الترتيح  –المضمضة )

 السنن الفرائض
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