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السؤال األول

:رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي تحتخطاضع -ا
:  وعمره –صلى هللا غليه وسلم –أنزل الوحي على سيدنا محمد -1

سنة 50–ج  سنة 40-ب سنة30-أ

:  من شروط الصالة -2

استقبال القبلة -ج الركوع-ب السجود-أ

(  ب)مة وما يناسبها من العبارات في القائ( أ)صل بين العبارات في القائمة -ب

القائمة بالقائمة أ                          

إن إلى ربك الرجعىباسم هللا تعالىأبدأ كل األعمال

اقرأ باسم ربك الذي خلق كل انسان راجع إلى هللا

:  مام العبارة الخطأ ))أمام العبارة الصحيحة و  )(ضع  -ج

  )     ( .  يذاكر دروسه بصوت يزعج اآلخرين في المنزل  -

  )     ( .  عاماً 25تزوج الرسول صلى هللا عليه وسلم من السيدة خديجة وعمره -
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:املفردات التدريبية تابع 

الثانيالسؤال 

المواقفم

رأيك

يعجبنياليعجبني

يرافق والده المسن إلى المسجد 1

عامل النظافة لسيئيصوم رمضان ولكنه ي2

: حسب الجدولما رأيك في المواقف اآلتية-ا

: أكمل المخطط المفاهيمي مستعينًا بالعبارات اآلتية-ب
المفروضة-الخمس  -الحج  -الذنوب  
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:املفردات التدريبية تابع 

لثالسؤال الثا
:في العمود المناسببوضع إشارةحدد هل الصالة صحيحة أو غير صحيحة 

الصالة غير صحيحةةالصالة صحيحالموقفم

.تصلي فتاة  دون غطاء الرأس10

.يصلي في مكان طاهر11

انتهت األسئلة 
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لسؤال األولا
:رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي تحتخطاضع -ا
:  وعمره –صلى هللا غليه وسلم –أنزل الوحي على سيدنا محمد -1

سنة 50–ج  سنة 40-ب سنة30-أ

:  من شروط الصالة -2

استقبال القبلة -ج الركوع-ب السجود-أ

(  ب)مة وما يناسبها من العبارات في القائ( أ)صل بين العبارات في القائمة -ب

القائمة بالقائمة أ                          

إن إلى ربك الرجعىباسم هللا تعالىأبدأ كل األعمال

اقرأ باسم ربك الذي خلق كل انسان راجع إلى هللا

:  مام العبارة الخطأ ))أمام العبارة الصحيحة و  )(ضع  -ج
(  ) .  يذاكر دروسه بصوت يزعج اآلخرين في المنزل  -

(  ) .  عاماً 25تزوج الرسول صلى هللا عليه وسلم من السيدة خديجة وعمره -

:اإلجابة 
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:املفردات التدريبية تابع 

الثانيالسؤال 

المواقفم

رأيك

يعجبنياليعجبني

يرافق والده المسن إلى المسجد 1

عامل النظافة لسيئيصوم رمضان ولكنه ي2

: حسب الجدولما رأيك في المواقف اآلتية-ا

: أكمل المخطط المفاهيمي مستعينًا بالعبارات اآلتية -ب
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:املفردات التدريبية تابع 

لثالسؤال الثا
:في العمود المناسببوضع إشارةحدد هل الصالة صحيحة أو غير صحيحة 

الصالة غير صحيحةةالصالة صحيحالموقفم

.تصلي فتاة  دون غطاء الرأس10

.يصلي في مكان طاهر11
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