
( :ب ) بما يناسبها من القائمة ( أ ) ع الرقم المناسب من القائمة ض/ أ

(ب ) معناها   (أ ) الكلمة  

أسود)     (األعلى

.العالي قدره الذي يخضع له كل شيء)     ( أحوى

يابسا جافا)     (سبح 

نزه)     ( غثاء

ى*ب ِّحِّ اْسمَ َرب َِّك األَْعلَى س)) قال تعالى  ي َخلََق فَسَوَّ ََّر فََهدَىَوا*الَّذِّ ي قَد *لَّذِّ

ي أَْخَرَج الَْمْرعَى  *ئَُك فاَل تَنْسَىسَنُقْرِّ *فََجعَلَهُ غُثاًء أَْحَوى*َوالَّذِّ

* ((إَّلَّ َما شَاَء هللاُ إِّنَّهُ يَعْلَمُ الَْجْهَر َوَما يَْخفَى

:استخرج  من اآليات ما يدل على المعاني التالية / ب  

.ال تخفى على هللا عز وجل خافية في األرض وال في السماء•

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

.ال يكتب القرآن ، ولم ينسه على الرغم من أنه ال يقرأ وصلى هللا عليه وسلمحفظ رسول هللا •

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

.هللا عز وجل أنبت ما ترعاه الدواب من حشائش وأعشاب •

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

هْ ربك العلي الكبير عن صفات النقص• .نَز ِّ

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

:كمل ما يلي بما يناسبه أ/ أ / 2س 

 أَيْسَُر الشرائع السماوية هي شريعة..............................

 كان الرسول صلى هللا عليه وسلم يقرأ سورة األعلى في

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

خلقها ، وأبدع .................خلق هللا عز وجل المخلوقات جميعها ، فـ

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

وأما النار الصغرى فهي ................... النار الكبرى هي نار

............................نار

-:السؤال األول 
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-:بين الكلمة والمعنى صل/ ب 

المعنى الـــكــلـمة 

فذكر بالقرآن من ينتفع بالموعظه)     ( 
(االسالم ) أي نوفقك للشريعة السمحة )     ( 
.أي سنقرئك يامحمد القرآن فتحفظه ولن تنساه)     ( 

عالعالم بما يجهر به العباد وما يخفوه من االقوال واالف)     ( 
أنبت ما ترعاه الدواب من حشائش وأعشاب)      ( 

.قدر في كل شيء خواصه وهداه )      ( 
ها خلق المخلوقات جميعها ، فأتقن خلقها وأبدع صنع)      ( 

.نزه ربك العلي الكبير عن صفات النقص )      ( 

سبح اسم ربك االعلى-1
الذي خلق فسوى-2
والذي قدر فهدى-3

والذي أخرج المرعى-4

إنه يعلم الجهر وما -5
يخفى 

سنقرئك فال تنسى-6
ونيسرك لليسرى-7

فذكر إن نفعت الذكرى-8

:أمام العبارة الغير صحيحة ( ×)أمام العبارة الصحيحة وإشارة ( √)  ضع إشارة -ج 

.  )       (  السعيد يرفض الموعظة وال يقبلها -1

.  )       (االسالم دين الرساالت جميعا -2

.  )       (المسلم يعتذر إذا أخطأ في حق زميله -3

(  ) حفظ الرسول القرآن على الرغم من أنه ال يقرأ وال يكتب -4
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: ثالث السؤال ال

:لكل صالة في الجدول اآلتي حدد السنة القبلية والسنة البعدية-أ

السنة البعدية الصالة المفروضة السنة القبلية

صالة الفجر

صالة الظهر

صالة العصر

صالة المغرب 

صالة العشاء

أكمل الفراغات اآلتية :في الجدول اآلتي بما يناسبها-ب

ركعة ـ يعاقب ويؤثم ـ َّل يعاقب وَّل يؤثم 17ركعة ، 12ـ فرض ـ سنة

:السؤال الرابع  

:ماهي فضائل السنن الرواتب –أ 
........................................................................ـ 1

........................................................................ـ 2

لسنة ا( ركعتا الفجر خير من الدنيا ومافيها: ) ب قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

...........................................................المذكورة في الحديث هي 

ج ـ استنتج من األحاديث اآلتية فضائل السنن الرواتب والنوافل ؟

ٍة بُنَِّي ةَ َرْكعَةً فِّي يَْوٍم َولَيْلَ َمْن َصلَّى اثْنَتَْي عَْشرَ ) : ـ قال الرسول صلى هللا عليه وسلم 1

نَّ بَيٌْت فِّي الَْجنَّةِّ  ...........( ..............................................لَهُ بِّهِّ

الته أول مايحاسب به العبد يوم القيامة ص: ) ـ قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 3

ن فإن كان أتمها كتبت له تامة وإن لم يكن أتمها قال هللا لمالئكته انظروا هل لعبدي م

(.............................تطوع فتكملون به فريضته 

الرواتب السننالصالة المفروضة المقارنة أوجه

الصالة إلزامية

عددها

عقاب تاركها 

https://t.me/Raabe4
https://seraj-uae.com/file/7979/


……..................………لفجراطلوعبعدالليلقيامصالةتؤدىـ1
………..................……اتركع8الرواتبالسننركعاتعددـ2
......................................ثابتبنزيدالنجاشيأمامممثالتحدثـ3

........................……………يلةجمبلدةألنهاللهجرةالحبشةاختيارسببـ4

……………عاما14الحبشةفيالمهاجرونبقىـ5

:صوب ما تحته خط : ج 

:  السؤال الخامس 
:                                                   أكمل الفراغات التالية بما يناسبها( أ

……………………………و ………………………:النوافلمن •
:من نتائج حسن المعاملة مع الخدم •

…………………....................…………و ……..............…………………
………………………: قدوتنا في حسن المعاملة هو•
.....................و ..........................تميز حوار جعفر بن أبي طالب مع النجاشي ب •

:عبر عن رأيك في المواقف التالية( ب

☺الموقف ال أوافق☺أوافق

أمررررت الخادمرررة أن تحمرررل جهرررازا ثقررريال إلرررى غرفتهرررا فررري 

.الطابق الثاني دون أن تساعدها

.يستهزأ بعامل النظافة  في المدرسة 

.طالب مجتهد ويحب الخير لزمالئه أحمد

.زار أحمد صديقه المريض 

نهائية نورة على زميلتها ألنها حصلت على الدرجة التحقد

.في االختبار
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-:ـ تقع الحبشة في قارة 2

ارتيرياأثيوبيا نيجيريا

حوط اإلجابة الصحيحة فيما يلي -:السؤال السادس 

أفريقياأوروبااآسي

متكبرظلم لعاد

هرقل النجاشي كسرى

-:قرأ جعفر بن أبي طالب على ملك الحبشة سورة 7

مريممحمدطه

-:من صفات ملك الحبشة 4

-:ملك الحبشة اسم ـ 3

-:الحبشة يطلق عليها في الوقت الحاليـ 1
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