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-:األيات ثم أجب عن األسئلة التي تليها اقرأ 

:(ٍة َوْيٌل ِلُكل ِ ُهَمَزٍة لَُمزَ )معنى كلمة ويل في قوله تعالى -1

.  الدنياالسعيدة في الحياة -أ

الوعيد والعذاب الشديد -ب

النعيم الدائم بالجنة-ت

:هو الذي ( ويل لكل همزة لمزة ) الهامز في اآلية الكريمة -2

الناس وينتقصهم بالفعل واإلشارةيعيب -أ

يتكبر على الناس ويرفض أن يتعامل معهم-ب

الشديديعتدي على الناس بالسب والضرب -ت

-:عاقبة المتكبر-3

.هللاالفوز برضا -أ

.كسب محبة الناس -ب

.لَهُ الش ديدالن اسُكرهِ -ت

    ﷽

هُ أَْخلََدهُ ﴾ يَْحَسُب أَنَّ َمالَ ۲﴾ الَِّذي َجَمَع َماًلا َوَعدََّدهُ ﴿۱َوْيٌل ِلُكل ِ ُهَمَزةٍ لَُمَزةٍ ﴿

ِ اْلمُ ٥﴾ َوَما أَْدَراَك َما اْلُحَطَمةُ ﴿٤﴾ َكَّلَّ ۖ لَيُْنبََذنَّ فِي اْلُحَطَمِة ﴿۳﴿ وقََدةُ ﴾ نَاُر َّللاَّ
﴾۹ةٍ ﴿﴾ فِي َعَمٍد ُمَمدَّدَ ۸﴾ إِنََّها َعلَْيِهْم ُمْؤَصَدةٌ ﴿٧﴾ الَّتِي تَطَِّلُع َعلَى اْْلَْفئَِدةِ ﴿٦﴿



:  المقصود بكلمة الحطمة -4

.الجنةاسم من أسماء -أ

.القيامة اسم من أسماء يوم -ب

رالناأسماءمناسم-ت

:يظن جامع المال أن ما جمعه من مال -5

يخلده في الدنيا ويزيل عنه الموت-أ

.ينجيه من عذاب يوم القيامة -ب

يحميه من الهمز واللمز-ت

:هو الذي ( ويل لكل همزة لمزة ) الالمز في اآلية الكريمة -6

.يعيب الناس وينتقصهم بالقول -أ

.يكتب عن أخبار الناس اليومية -ب

.يحب تعرف ما يقوله الناس-ت

:الذي يحرم من دخول الجنة وفق نص صفات المتكبر هو من -7

.يصادق الزمالء المتكبرين ويتعامل معهم -أ

.يحب أن يكون لباسه ومظهره جميال ونظيفا -ب

.يظن أن الناس أقل منه منزلة فال يحترمهم-ت



_:عالج المتكبر يكون في أمور كثيرة ليس منها -8

.تذكير المتكبر أن كل نعمة هو فيها إنما هي رزق من هللا-أ

.تذكير المتكبر أن شكر النعم يزيدها ، وال يكون بالتفاخر بها -ب

.مقاطعة المتكبر ودعوة الجميع لعدم التعامل معه-ت

رضى عن الفكرة الرئيسية التي يعرضها الحديث في قول الرسول إن هللا لي-9

:هي العبد أن يأكل األكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها 

عدد االكالت التي يجب أن نحمد هللا عليها -أ

.شكر هللا عز وجل سبب لرضاه وطريق لمحبته -ب

.أنواع األطعمة واألشربة التي نشكر هللا عليها -ت

هي هافي قول الرسول أو يشرب الشربة فيحمده عليمعنى كلمة الشربة -10

المرة الواحدة من األكل-أ

.المرة الواحدة من السفر -ب

المرة الواحدة من الشرب كالماء -ت

:الوسيلة السهلة واليسيرة لنيل محبة هللا ورضاه هي -11

.حمد هللا وشكره بعد األكل والشرب -أ

.عدم االسراف في الطعام والشراب -ب

.التصدق على الفقراء بالطعام والشراب -ت



العبد وفق حديث ان هللا ليرضى عنإذا أراد المسلم نيل رضا هللا ومحبته-12

:ن فعليه أأن يأكل األكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها

.يطعم الفقراء والمساكين -أ

.يحمد هللا كلما أكل أو شرب -ب

.يقتصد في الطعام والشراب-ت

قول الرسول إن هللا ليرضى عن العبد أن يأكل األكلة المقصود باألكلة في -13

:فيحمده عليها 

.المرة الواحدة من الشرب -أ

.المرة الواحدة من الهدايا-ب

.المرة الواحدة من األكل كالغداء والعشاء -ت

أقرأ نص رحلة األرز وأجب عن األسئلة التي تليها

ال نموها الخطوة األولى هي اختيار النوعية الجيدة من البذور التي تتميز بنقائها واكتم

ل وتشابهها في الحجم وخلوها من بذور الحشائش ، وخلوها من األمراض التي تنتق

يادة عن طريق البذور ، ويؤدي استخدام البذور الجيدة إلى زيادة معدل نمو النبات ، وز

.مقاومة المحاصيل لآلفات 

:تدخل حبوب األرز إلى المصانع -14

.لغسلها بمياه نقية حتى تصبح ذات لون أبيض ناصع -أ

.لتقشيرها من الغالف الصلب والغشاء البني الرقيق -ب

.الثقيلة وبيعها للراغبين في شرائها لتحميل األكياس-ت



:  معلم المسلمين األول هو -15

.المالئكة -أ

.أبوبكر الصديق -ب

.الرسول صلى هللا عليه وسلم –ت 

:من أساليب تعليم الرسول صلى هللا عليه وسلم للصحابة-16

.أسلوب الرفق واللين -أ

.أسلوب الضرب -ب

.القسوة والغلظة أسلوب-ت

:فائدة اتباع الرسول صلى هللا عليه وسلم في كل قول وعمل -17

.تفكك المجتمع ويكون غير مترابط -أ

.تنشر بين الناس الكراهية -ب

.تحقق الراحة واالطمئنان -ت

اس اتبع الرسول صلى هللا عليه وسلم أساليب متعددة في تعليم الن-18

وأسلوبه مع أبي بن كعب رضي هللا عنه كان

.استخدام العدد واإلشارة للتوضيح -أ

.طرح السؤال على المتعلم وانتظار اإلجابة -ب

.استعادة السؤال من السائل والثناء على سؤاله -ت



قط أنه الدليل على أن سنة الرسول صلى هللا عليه وسلم ليست كلمات ف-19

:كان 

.يقرن أقواله بأفعاله -أ

.يأمر بكتابة ما يقوله-ب

.يفعل فقط ما يقوله -ت

:على أن " ما كان الرفق في شيء إال زانه " ˜ يدل قول الرسول  -20

.التعليم من غير رفق ال يعطي أي نتيجة -أ

.الرفق في التعليم يجعله محببا يسيرا-ب

.زينة التعليم هي التي تقربه من األذهان -ت

:عرف الرسول صلى هللا عليه وسلم أنه صار نبيا عندما –21

.أخبره ورقة بن نوفل أنه سيصبح نبي اً -أ

.نزل عليه الوحي وقال له إقرأ -ب

.عليه سالمد ثرنزلت -ت

:  ي عندما تأخر عليه النزول الوحشعر النبي صلى هللا عليه ورة وسلم -22

.الخوف -أ

.الفرح -ب

.الحزن -ت



لت أنه مكلف بالدعوة إلى توحيد هللا سبحانه عندما نز˜ عرف الرسول –23

:عليه آيات من سورة  

.الفاتحة -أ

.المدثر-ب

.العلق –ت 

ْر ) المقصود بقوله تعالى -24 :( َوثَِياَبَك َفَطهِ 

.طهارة القلب والجسد -أ

.ارتداء مالبس نظيفة -ب

.شراء مالبس جديدة -ت

:أصاب الرسول صلى هللا عليه وسلم عندما تأخر نزول الوحي –25

.  التعجب -أ

.الحزن -ب

.الخوف -ت

: أول من آمن بِِرسالَِة التَّْوحيِد ِمَن الن ساِء -26

.الس ي َدةُ َخديَجةُ بِْنُت ُخَوْيِلٍد -أ

.ِلِب َجدُّ الَّرسوِل َصل ى هللاُ َعلْيِه َوَسلََّم َعْبُدالُُمطَّ -ب

دي ِق  -ت .أبوبَْكِر الص ِ



:ٍر رضي هللا عنه الصَّحابِيُّ الذ ي لَْم يُْسِلُم َعلى يَِد أَبي بَكْ -27

اِم -أ .الُّزبيُر بن العَو 

حمِن بِْن َعْوٍف -ب .َعبدالرَّ

.َزْيُد بِْن َحاِرثَةَ –ت 

:ْيِس ِمْنها بََدأَْت الدَّْعَوةُ إلى التَّْوحيِد ِسراً ألَْسباٍب لِ –28

ياعِ -أ .الِحْرَص َعلى تِجاَرِة الُمْسلميَن ِمَن الضَّ

.الَخْوَف ِمْن بَْطِش قَُرْيٍش َوَعدائِها الُمسلميَن -ب

.المِ تَْكويُن نُواِة ِمَن الُمْسلميَن تُدافُِع َعْن ِرسالَِة اإِلسْ -ت

سوُل –29 :في -ُسْبحانَهُ -َكالَم هللِا يَْجَمُع أَْصحابَهُ ِليُْسِمعَُهمْ ˜ كاَن الرَّ

َمِة -أ .َمك ةَ الُمَكرَّ

.داِر األَْرقَِم -ب

.غاِر ِحراٍء -ت

جاِل -30 َل َمْن آَمَن ِمَن الر ِ :  أ و 

.الَخط ابِ بِنْ ُعَمرَ -أ

.َعفَّاِن بِنْ ُعثْمانَ -ب

ديق -ت .أَبوبِْكٍر الص ِ



: َدِعَوِة التَّْوحيد ت ُدلُّ علىاْستِجابَةً أَبوبَْكٍر الص ديق السَّريعةَ في قُبولِ -31

.َكَرِمِه َوَعطِفِه على الفُقَراء -أ

.ناِم ت ْصديِقِه ِلَرسول هللا َوَعَدَم اْقتِناِعِه بِِعباَدِة األَصْ -ب

.ِلُكف اِر قَُرْيِش ُكْرِههِ –ت 

بْ –28 َل َمْن آَمَن بَِدْعَوِة الت ْوحيِد ِمَن الص ِ :ياِن هو أَوَّ

.َسْعد بِْن أَبي َوق اٍص -أ

.أ بو َجْهلٍ -ب

.َعلْي بِْن أَبي طاِلبٍ -ت

ةُ إلى الت وحيد –29 :بََدأَِت الد ْعو 

.َجْهراً -أ

اً -ب .ِسر 

.أ ماَم ُكف اِر قُرْيٍش -ت

َل َمْن آَمَن -30 : المواليأ و 

ْيُد بِْن حاِرثَةَ -أ .ز 

.باِلُل بِْن َرباحٍ -ب

ديق -ت .أَبوبِْكٍر الص ِ



ثم أجب عما يليه من أسئلة( د عِ النَاقَةِ ) اقرأ النص التالي بعنوان 

َدعِ الن اقَةِ 

ْلِفُت نََظَر ْن يَْطَرُح ُسؤاالً ُمَميَّزاً، َو يُ يَُشِجُع النَاَس َعلى التَّعَلُِّم ، َويُثْني َعلى مَ ˜ كان النبي 

َع َعلى َظْهِر ناٌقَتِِه في َسفَِر مَ ˜ -فَبَْينما كاَن َرسوَل هللاِ ، أَْصحابِِه ِلالْستِماعِ ِلهذا الس ؤاِل 

دُ -يا َرسوَل هللِا : ، َوقاَل أَْصحابِِه، إْذ جاَْءهُ أَْعرابِيُّ ، ِوأَْمَسَك بِِخطاِم النَّاقَةِ  -أِْو يا ُمَحمَّ

بُنِي ِمَن الَجنَِّة ، ِو ما يُباِعُدنِي مِ  ، صَ أَْخبِْرنِي بِما يُقَر ِ قََّف النَّبِيُّ لَّى هللاُ َعلَْيِه َن النَّاِر، فَتَوَّ

ثُمَّ " َي لَقَْد ُوف َِق ، أ ْو لَق ْد ُهدِ : ، وقاَل َوَسل ِم، ِلالْستِماع ِلهذا السُّؤاِل، ثُمَّ نََظَر إلى أَْصحابِهِ 

ِ، َوَطلََب إِلَْيِه إعاَدةَ ُسؤاِلِه، ثُمَّ  ْشِرُك بِِه تَْعبُُد هللاَ ال تُ " ˜ أَجابَهُ النَّبِيُّ نََظَر إلى األَْعرابِي 

كاةَ ، َوتَِصُل الرَّ  ٍق أَْن يََدَع َوبَْعَدها َطلََب إِلَْيِه بِِرفْ .." ِحَم َشْيئاً ، َوتُقيُم الصَّالةَ ، َوتُْؤتي الزَّ

ِ ، َولَْم يَحْ -َعلَْيِه الصَّالةُ والسَّالمُ -َوَهَكذا لَْم يَْغَضْب . النَّاقَةَ  ِرَمهُ َحقَّهُ ِمْن فَظاَظِة األَْعرابِي 

.في التَّعَلُِّم بَِسبَِب أُْسلوبِِه 

وأسلوبه اتبع الرسول صلى هللا عليه وسلم أساليب متعددة في تعليم الناس-31

:مع أبي بن كعب رضي هللا عنه كان

.طرح السؤال على المتعلم وانتظار اإلجابة-أ

.استخدام العدد واإلشارة للتوضيح -ب

.استعادة السؤال من السائل والثناء على سؤاله -ت

كاَن  أُْسلوِب األَْعرابِيُّ ي تَِّصُف -32

فِِق -أ .بالر ِ

.بِالفَظاَظِة -ب

.بِالل ينِ -ت



ن للتعليم األساسي  ي \مدرسة البطي  أبوظب 

بية اإلسالمية مراجعة مادة التر
ي 
ن
الفصل الدراسي الثان

الثالثالصف 
2022

ـــة\اسم الطالب 

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

إعداد المعلمة 

ــر النـــــــــــــــــــقـــــــــــبــي جــــــــواهـــــــــ



: اقرأ اآليات الكريمة ثم أجب عن األسئلة 

 اإلجابة الصحيحة فيما يلي 
: اختر

ي اآليات الكريمة المبثوثالمقصود بكلمة -1
ن
: ف

الخائف -الهارب                            -المنتشر المتفرق                     -

ي اآلية الكريمة هو -2
ن
: العهن ف

اب -الحىص                            -الصوف                               - التر

ي -3
: عيشِة راضية تعبن

ي الجنة           -حياة شاقة                          -
ن
الفقر الشديد-حياة ُمرضية ف

: أعد هللا سبحانه وتعاىل نار حامية لــــــــ   -4

ن             - الكافرين -األغنياء                                -الفقراء والمساكي 

ان -5 ن ثقل المت 
ُ
ي ت
: من األعمال البر

الكذب -الشقة                                 -ذكر هللا                          -

سورة القارعة 

1



ان أثقل من حسن الخلق وإ: قال صل هللا عليه وسلم -6 ن ي المت 
ن
ٍء يوضع ف ي

ن ما من سر
(صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصالة 

ي حديث رسول هللا هو 
ن
كر ف

ُ
:العمل الذي ذ

الزكاة -حسن الخلق                           -الصدقة                                 -

:أطلقت كلمة القارعة عل يوم القيامة للداللة عل -7

أهوال يوم القيامة وتخويف الناس ليستعدوا لها -
ي ينعم بها من يدخل الجنة -

الحياة السعيدة البر
نصب لوزن الحسنات والسيئات -

ُ
ي ت
الموازين البر

ي اآليات الكريمة لقوله تعاىل -8
ن
لت موازينه ) المقصود ف

ُ
( ...ثق

تساوت  -زادت سيئاته                    -زادت حسناته عل سيئاته           -

( تراحم وتكافل ) حديث شريف 

يف أجب عن ما يلي  : بعد قراءتك للحديث الشر

:ضع عالمة صح أو خطأ 

ي الحديث عل البذل والعطاء–صل هللا عليه وسلم –يحثنا نبينا الكريم -1
ن
()        ف

ن شخص وآخر -2 ن بي  ي السالم دون تميت 
)                  ( عل المسلم أن يفشر

ي اإلسالم عدم رد السالم -3
ن
)                  ( من أفضل األعمال ف

ن الناس -4 )               (من فوائد إلقاء السالم نشر المحبة بي 

)                 (  إطعام الطعام من أفضل األعمال عند هللا -5

2



: اقرأ النص ثم أجب عما يلي 

ى بتر رومه -1 :ما اسم الشخص الذي اشتر

ي طالب                   - عمر بن الخطاب -عثمان بن  عفان                  -علي بن أن 

ي بتر رومه -2 ما الجزاء األخروي الذب بشر به رسول هللا الكريم من يشتر

ي الجنة                 -
ن
ب ف المدح والقوة -السيئات                           -له مشر

: من صفات عثمان بن عفان من خالل فهمك للنص -3

الكرم -االستعجال                        -البخل                                   -

:ما العنوان المعت  لقصة بتر رومه -4

صدقة جارية -الماء العذب                     -الفقر الشديد                     -

ى عثمان بن عفان بتر رومه بـــــــــــ -5 : اشتر

ي عشر ألف درهم-خمس دنانت                        -بدينار                            -
اثبن
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عثمان بن عفان 

 اإلجابة الصحيحة فيما يلي 
: اختر

قب عثمان بن عفان -1
ُ
ي هللا عنه بذي النورين ، ألنه –ل

:رضن

ي الرسول صل هللا عليه وسلم   -أ 
تزوج من ابنبر

ن إىل الحبشة -ب  صاحب الهجرتي 
تكفل بحفر بتر رومه -ت 

ي هللا عنه إىل اإلسالم هو -2
: الذي دعا عثمان بن عفان رضن

ي طالب  -أ علي بن أن 
أبوبكر الصديق -ب
ي هللا عنها -ت

زوجته األوىل رقية رضن

ي هللا عنه بنات رسول هللا صل هللا عليه وسل-3
:م تزوج عثمان بن عفان رضن

رقية وزينب –أ 
رقية وأم كلثوم –ب 
زينب وفاطمة –ت 

ي هللا عنه -4
: من صفات عثمان بن عفان رضن

البخل الشديد -أ
الحياء والكرم -ب
االستعجال –ت 

ن جيش -5 ي هللا عنه بتجهت 
:تكفل عثمان بن عفان رضن

العشة -أ
بدر-ب
الخندق -ت
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فاطمة بنت محمد صلى هللا عليه وسلم 

: بعد قراءتك للنص أجب عما يلي 

ي هللا عنها بعد زاجها -1
ي عاشتها السيدة فاطمة رضن

:من مظاهر الحياة الشاقة البر

ن –أ  كي  الدفاع عن رسول هللا ضد المشر
ي يدها -ب

ن
قيامها بشؤون البيت كلها حبر أثر الرىح ف

العمل من أجل المال –ت 

: تزوجت السيدة فاطمة بنت رسول هللا صل هللا عليه وسلم من  -2

عمر بن الخطاب -أ
ي طالب -ب علي بن أن 
عثمان بن عفان –ت 

ي هللا عنها -3
ت بهما السيدة فاطمة رضن ن ن تمت  :اذكر صفتي 

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

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

ي هللا عنها هما -4
:أبناء السيدة فاطمة رضن

...............................و.............................
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سورة الهمزة 

: بعد قراءتك لآليات الكريمة  أجب عما يلي 

ي اآلية الكريمة هو الذي ( الهمزة ) المقصود بــــ -1
ن
ف

ب –أ  يعتدي عل الناس بالسب والضن
يعيب الناس ، وينتقصهم بالفعل أو اإلشارة -ب
يتكت  عل الناس –ت 

: الالمز هو الذي -2

يعيب الناس وينتقصهم بالقول-أ
يكتب عن أخبار الناس –ب 
ء –ت  ي

فضوىلي يحب أن يعرف عن الناس كل سر

 ثم أجب عما يلي 
ً
اقرأ النص جيدا

 ، فتعاملهم بفوق
ً
لة ن ية ، وال إن الِكت  هو أن تحتقر الناَس ، وتظن أنهم أقل منك متن

مهم ولكن ليس من الِكت  أن تتجمل وتلبس أفضل المالبس  دلذلك الب. تحتر
ين وتراقب نفسك كي ال تتصف بأي صفة منها  .أن تعرف صفات المتكت 

:المتكت  هو -1

من يسامح الناس -أ
من يعطف عل الناس -ب
لة –ت  ن . من يحتقر الناس ويظن أنهم أقل منه متن
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:يمكن عالج المتكت  بــــــ -2

تذكت  المتكت  أن كل نعمة هو فيها إنما هي رزق من هللا -أ
االبتعاد عنه وشتمه -ب
مقاطعته وال نتعامل معه –ت 

ين كي -3 :يجب عل المسلم أن يعرف صفات المتكت 

ال يتصف بأي صفة منها -أ
يفعل مثل ما يفعلون -ب
يسخر منهم ويضحك عليهم-ت

: من عواقب الِكت  -4

ال يحبه هللا وال الناس -أ
يدخل الجنة -ب
يحبه الناس -ت

إن هللا ليرضى عن العبد

 الكلمة ومعناها فيما يلي 
ن : صل بي 

ه  ب كالماء وغت  األكلة                                                  المرة الواحدة من الشر

بة                                               المرة الواحدة من األكل كالغداء والعشاء  الشر



رسول هللا معلمنا 
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:اقرأ النص ثم أجب عن األسئلة التالية 

 عند تعليِم الناس وكان أيض
ً
 لينا

ً
كتر من كان الرسول صل هللا عليه وسلم رفيقا

ُ
أ ي
شجعهم عل التفكت  ، ويلح عليهم بالسؤال إ

ُ
ذا رأى طرح األسئلة عل أصحابه لي

ي عل من يجيب إجابة ً حسنة 
ثبن
ُ
.أن الحياء يمنعهم من اإلجابة ، وكان ي

ي كل قول ٍ أو عمل ٍ تحقق لنا ال
ن
راحة إن اتباع سنة الرسول صل هللا عليه وسلم ف

ي التعليم فهو ص
ن
الح واالطمئنان وخت  ما نقتدي به عليه الصالة والسالم ، هديه ف

ي اتباعه خت  ٌ للفرد والمجتمع 
ن
.لكل زمان ومكان وف

ي تعليم الناس -1
ن
:من صفات رسول هللا صل هللا عليه وسلم ف

شديد -أ
 -ب

ً
 لينا

ً
رفيقا

هم عل سماع كالمه –ت  يجت 

ي تعليم الناس -2
ن
:اتبع الرسول صل هللا عليه وسلم أساليب متعددة ف

ي عل من يجيب إجابة حسنة -أ
ثبن
ُ
ي
ال يهتم ألسئلة المتعلم –ب 
يأمر بكتابة ما يقوله -ت

كتر من طرح األسئلة -3
ُ
: لماذا كان رسول هللا ي

ليحرمهم من اإلجابة -أ
ليشجعهم عل التفكت  -ب
ى أخطائهم -ت لت 



اإلسالم  إلىالدعوةبدء  
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:اقرأ النص ثم أجب عن األسئلة التالية 

ي هللا عنه –أسلم أبوبكر 
برسالة محمد صل هللا عليه وسلم دون تردد –رضن

 له
ً
 وسندا

ً
، ودون انتظار ، فكان صاحب رسول هللا صل هللا عليه وسلم وعونا

وأخذ يدعو إىل اإلسالم بالش فآمن عل يده عدد من الصحابة ، كعثمان بن عفان
ي هللا 

ي وقاص ، وعبدالرحمن بن عوف ، والزبت  بن العوام ، رضن ، وسعد بن أن 
ي 
ن
ن يلتقون رسول هللا صل هللا عليه وسلم ف ن وبدأ أوائل المسلمي  عنهم أجمعي 
دار ابن األرقم ، يتلقون منه دينهم ويسمعون منه كالم هللا ، وبدأت رسالة 

ت واتسعت بعد ذلك بسنوات ن ولكنها انتشر التوحيد بعدد قليل من المسلمي 
.قليلة 

ي الذي أسلم -1 ي هللا عنه هو لمالصحان 
ي بكر الصديق رضن : يسلم عل يد أن 

عبدالرحمن بن عوف -أ
عثمان بن عفان-ب
حارثةبنزيد–ت

سمعهم كالم هللا سب-2
ُ
حانه كان الرسول صل هللا عليه وسلم يجمع أصحابه لي

ي 
ن
: ف

مكة المكرمة -أ
دار ابن األرقم -ب
حراءغار-ت

 العبارات الصحيحة فيما يلي -3
ن : صل بي 

ي هللا عنه-
أول من آمن من النساء                                           أبوبكر رضن

الرجال                                          خديجة بنت خويلد منآمنأول من-
أول من آمن من الصبيان                                        زيد بن حارثة -
ي طالب - أول من آمن من المواىلي                                          علي بن أن 


