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 مراجعة الحديث :

 /أجب عن االسئلة التالية :1س

 من أسماء النبي صلى هللا عليه وسلم: -1

 محمد  وسماه جده عبد المطلب

 أحمد وبشر به عيسى عليه السالم

 األمين ولقبته به قريش 

 لماذا كان النبي محمد صلى هللا عليه وسلم أفضل الناس؟  -2

 ألنه صاحب دعوة االسالم .

**************************************************************************** 

 /اختر االجابة الصحيحة :2س

 من هي أم النبي صلى هللا عليه وسلم؟ -

 (( ،  مارية القبطية )   √)  آمنة بنت وهب ( ،    )خديجة بنت خويلد 

 ما هو اسم أب النبي صلى هللا عليه وسلم ؟ -

 ()   أبو طالب )   ( ،  عبدالمطلب ( ، √ عبد هللا )

 حمل الرسول علية السالم ودخل به الى الكعبة : من هو الذي  -

 )   ( ،  عمه حمزة بن عبد المطلب )   ( عمه ابو طالب ( ، √)  جدة عبد المطلب 

 معنى الشفاعة :  -

 (  ( ،  المحبة )  ( ،  الصداقة )√طة )الوسا 

 أول من ينشق عنه القبر : -



 ( √إبراهيم عليه السالم )   ( ،  عيسى عليه السالم )   ( ،  محمد صلى هللا عليه وسلم )

************************************************************************ 

 / عدد أركان االسالم بالترتيب : 3س

 رسول هللا شهادة اال اله إال هللا وأن محمداً  -1

 إقامة الصالة  -2

 إيتاء الزكاة  -3

 صوم رمضان  -4

 حج بيت هللا الحرام  -5

**************************************************************************** 

 عدد أركان االيمان :

 اإليمان باهلل  -1

 اإليمان بالمالئكة  -2

 اإليمان بالكتب -3

 اإليمان بالرسل  -4

 اإليمان باليوم اآلخر  -5

 اإليمان بالقضاء والقدر -6

**************************************************************************** 

 ( أمام العبارة الخاطئة :×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )√)/ ضع عالمة 4س

 (×معنى اسم محمد : الذي يؤدي االمانة ويحافظ عليها ) -1

 (×معنى اسم أحمد : الذي يحمد على اعماله وصفاته ) -2

 (×معنى اسم األمين : الذي يكثر من حمد هللا ) -3

 (√السالم عند قومه هي األمانة ) عرف بها النبي عليهالصفة التي  -4

 (√كان النبي عليه السالم ابيض اللون مشرباً بحمرة ) -5

 (√كان النبي عليه السالم أحسن الناس وجهاً ) -6

 (√كان النبي عليه السالم ربعة ليس بالطويل وال بالقصير ) -7

 (√كان شعر النبي عليه السالم لونه أسود ) -8

 (  √السالم لحية كثيفة )كان للنبي عليه  -9

 (√كان النبي عليه السالم يشبه القمر ليلة البدر في نوره وجماله ) -10

**************************************************************************** 

 مراجعة التوحيد : 



 / عرف التوحيد : 5س

 إفراد هللا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته  

 أنواع التوحيد . / عدد6س

 توحيد الربوبية  -1

 توحيد األلوهية -2

 توحيد األسماء والصفات   -3

**************************************************************************** 

 / عرف توحيد الربوبية :6س

 اإلقرار بأن هللا تعالى رُب كل شيء ومالكه وخالقه ومدبره 

 األلوهية :/ عرف توحيد 7س

 إفراد هللا بالعبادة.

 توحيد األلوهية يسمى : توحيد العبادة -/ أ8س

 الطاغوت هو : كل ما عبد من دون هللا وهو راٍض. -ب   

 / ما هو موقف المشركون من توحيد الربوبية وتوحيد األلوهية ؟9س

 المشركون ينكرون توحيد األلوهية ويقرون بتوحيد الربوبية .

 / عرف العبادة :10ش

 يحبه هللا ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة.كل ما 

 / من المستحق للعبادة ؟11س

 هللا سبحانه هو المستحق للعبادة وحده ال شريك له 

 عدد أركان العبادة : 12س

 الحب .  -1

 الخوف. -2

 الرجاء. -3

************************************************************************** 



 ة الفقه :مراجع

 / ينقسم الماء الى قسمين اذكرهما : 13س

 ماء طهور. -1

 ماء نجس.  -2

 

 / عرف الماء الطهور: وما حكمه ؟14س

 هو الماء الذي لم يتغير بالنجاسة

 حكمه : يصح التطهر به.

 / عرف الماء النجس : وما حكمه ؟15س

 قليالً أم كثيراً.هو الماء الذي تغير لونه أو طعمه أ ريحهُ بنجاسة سواٌء أكان الماء 

 حكمه : يحرم استعماله ، وال يصح التطهر به .

****************************************************************************

 ( أمام العبارة الخاطئة:×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )√/ ضع عالمة )16س

 (×)ماء خلط بحبٍر كثير حتى صار حبراً يصح التطهر به  -1

 (√ماء وضع فيه ورُق الشاي حتى صار شاياً ال يصح التطهر به ) -2

 (√أناول زميلي القلم بيدي اليمنى ) -3

 (×من الصواب رمي المناديل في الطريق ) -4

 (×ال تعنيني  نظافة دورات المياه العامة ) -5

 (×عند دخول الخالء أقول غفرانك ) -6

 (×من شروط الوضوء التسمية ) -7

 (√على وضوء دائماً )يستحب للمسلم أن يكون  -8

 (√الغسلة األولى للوجه واليدين والرجلين من فروض الوضوء ) -9

**************************************************************************** 

 / عدد شروط الوضوء :17س 

 النية.  -1

 طهارة الماء. -2

 إزالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة. -3

 : / عرف الخف والجورب18س



 الخف : ما يلبس على الرجل من الجلد ونحوه.

 الجورب : ما يلبس على الرجل من الصوف والقطن ونحوهما.

 / ما مدة المسح على الخف والجورب للمقيم والمسافر؟19س

 .يوم وليلهمدة مسح المقيم : 

 مدة مسح المسافر : ثالثة أيام بلياليها.

 التيمم؟/ ما هي الحاالت التي التي يشرع فيها 20س

 إذا لم يجد الماء. -1

 اذا كان عنده ماٌء ال يستطيع أن يتوضأ به لمرض او به جروح. -2

 أو كان هناك بردٌ شديدٌ ولم يجد ما يسخن به الماء. -3

 : / عدد شروط التيمم21س

 النية. -1

 عدم القدرة على استعمال الماء. -2

 طهارة التراب. -3

______________________________________________ 

 بالتوفيق للجميع                                    

 معلم المادة أ/ عادل النعمي                              

 

 


