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I. (هقط10)القرآن الكريم والعقيدة : التزكية 
 ( نقط 4 )."وبئس المصٌر  ":  إلى قوله تعالى" تبارك الذي بٌده الملك" : استظهر كتابٌا من قوله تعالى -1

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

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

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

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

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

 ( نقط 3 )صل بخط بٌن الكلمة و شرحها؟ -2

 

 

 ....................................................................................................................................................... ( نقطة 1)ِلَماذا َخلََق هللاُ الموَت َو الَحٌَاة؟  -3
   .......................................................................................................................................................( نقط2)َما فَائِدَةُ التَّفَكُِّر فًِ َمْخلُوقَاِت هللا؟  -4

II. (هقط10): الاستجابة والاقتداء 
 ( نقط 2): عّرف الّصٌام  -1

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

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

 ( نقط 4) فً الخانة المناسبة x) )ضع عالمة  -2
 

 

 

 

 ( نقط2): اُْذكُر اْسَمً السَّابقٌن إلى اإلسالم -3

 ؛             من النّساء..............................:  من الّرجال               :..................................... 
 ( نقط2): فً الخانة المناسبة (×)اختر الجواَب الصحٌَح بوضع عالمة  -4

  ِسّرٌّةً : فً بداٌِة البععِة كانت دعوةُ الرسوِل إلى اإلسالم -  ًجهرٌّة ُسنواٍت 3:  ؛  وقِد استمّرت  ذِه الدعوة  5 ٍسنوات  

III.  ( هقط10)القسط والحكمة 

 ( نقط2) التابوِت – الٌّمِ – فرعوَن –وسٌةَ :  كمل قصةَ  ّمِ موسى ووسٌةَ  ووِ فرعوَن بما ٌناسبُ  -1

  ًفحملهُ ................... و لقْت به فً.....................بعدَ  ْن وضعْت  مُّ موسى مولود ا، خافْت علٌِه من بطِش فرعوَن، فوضعتهُ ف 

 . علٌِه ففحبّتهُ وووتهُ ...................... حٌُث وقعْت عٌُن ،........................النّهُر إلى بٌِت 

 
 ( نقط2):  ما النساِء الكامالِت اللواتً ذكر نَّ هللا تعالى فً القروِن الكرٌمِ  (×)ضع عالمة  -2

  امر ةُ فرعوَن ؛ امر ةُ نوح  ؛ امر ةُ لوط  ؛ مرٌم بنُت عمران . 

 ( نقط2)    اإلٌواِء   –   الكفِر –  الظلِم  –اإلٌماِن  :   اتصفْت وسٌةُ  وُو فرعوَن بــــ :  حط الجواَب الصحٌحَ  -3
 

 ( نقط2) مرٌَم – عقٌماً – بفنعى –بالدُّعاِء :  كمل قصةَ امر ِة عمراَن بما ٌناسبُ  -4

  ن ٌر قها ولداً صالحاً، فاستجاَب هللاُ لها، ........................ ال تلدُ، فتوجهْت إلى هللا تعالى .........................كانِت امر ةُ عمراَن  

 .، وتقبّلها منها ربّها و نشف ا نشفةً حسنةً .........................، واختارْت لها اسَم .........................فلّما وضعت الحمَل ُر قْت 

 ( نقط2)إذا َكنَت فًِ حاجٍة إلى إقناعِ اآلخر بَر ٌَِك، فَفَيُّ  ُْسلُوٍب تَْختَاُر؟  -5

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

 ِلٌَْبلَُوكُمْ   َسماًء فَوَق َسَماءٍ 

ً   َصاِاراً   ِطبَاقا

ً   ِلٌَْختَبَِركُمْ   َخاِسئا
 

 من فرائض الصٌام من شروط الصٌام 

   اإلسالم

   النٌة

   البلوغ

   اإلمساك عن الطعام و الشراب
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  (عناصر اإلجابت )
 

 I. (هقط10)القرآن الكريم والعقيدة : التزكية 
 ( نقط 4)كتابة الجزء المطلوب  -1

 

 ( نقط 3  )صل بخط بٌن الكلمة و شرحها -2

 

 

 

 .خلق هللا الموت والحٌاة اختبارا لإلنسان ( نقطة 1)ِلَماذا َخلََق هللاُ الموَت َو الَحٌَاة؟  -3

 .فائدة التفكر فً مخلوقات هللا معرفته سبحانه و تعالى ( نقط2)َما فَائِدَةُ التَّفَكُِّر فًِ َمْخلُوقَاِت هللا؟  -4

II. (هقط10): الاستجابة والاقتداء 
 ( نقط 2): تعرٌف الّصٌام  -1

 .الصٌام هو اإلمساك عن شهوتً البطن و الفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنٌة التقرب إلى هللا
 ( نقط 4) فً الخانة المناسبة x) )ضع عالمة  -2
 

 

 

 

 ( نقط2): اِْسَما السَّابقٌن إلى اإلسالم -3

 خدٌجة بنت خوٌلد: أبو بكر الصدٌق                   ؛             من النّساء:  من الّرجال 
 ( نقط2): فً الخانة المناسبة (×)اختر الجواَب الصحٌَح بوضع عالمة  -4

  ِجهرٌّةً -  ×سّرٌّةً : فً بداٌِة البععِة كانت دعوةُ الرسوِل إلى اإلسالم ُسنواتٍ 5 × سنواٍت 3:  ؛  وقِد استمّرت هذِذ الدعوة  

III.  ( هقط10)القسط والحكمة 

 ( نقط2) التابوِت – الٌّمِ – فرعوَن –وسٌةَ : أكمل قصةَ أّمِ موسى ووسٌةَ زوجِ فرعوَن بما ٌناسبُ  -1

  ًفحملهُ النّهُر إلى بٌِت الٌم وألقْت به فً التابوتبعدَ أْن وضعْت أمُّ موسى مولودها، خافْت علٌِه من بطِش فرعوَن، فوضعتهُ ف ، 

 . علٌِه ففحبّتهُ وووتهُ وسٌة، حٌُث وقعْت عٌُن فرعون

 
 ( نقط2): أما النساِء الكامالِت اللواتً ذكرهنَّ هللا تعالى فً القروِن الكرٌمِ  (×)ضع عالمة  -2

  ؛ امرأةُ نوح ×امرأةُ فرعوَن  ؛ امرأةُ لوط  ؛ مرٌم بنُت عمران × 

 ( نقط2)    اإلٌواِء   –   الكفِر –  الظلِم  –اإلٌماِن  :   اتصفْت وسٌةُ زوُج فرعوَن بــــ : أحط الجواَب الصحٌحَ  -3
 

 ( نقط2) مرٌَم – عقٌماً – بفنعى –بالدُّعاِء : أكمل قصةَ امرأِة عمراَن بما ٌناسبُ  -4

   أن ٌرزقها ولداً صالحاً، فاستجاَب هللاُ لها، فلّما وضعت الحمَل ُرزقْت بالدعاء ال تلدُ، فتوجهْت إلى هللا تعالى  عقٌماكانِت امرأةُ عمراَن 

 .،  وتقبّلها منها ربّها وأنشفها نشفةً حسنةً مرٌم، واختارْت لها اسَم بفنعى

 ( نقط2)إذا َكنَت فًِ حاجٍة إلى إقناعِ اآلخر بَرأٌَِك، فَفَيُّ أُْسلُوٍب تَْختَاُر؟  -5

 ... النصح –الحوار 

 ِلٌَْبلَُوكُمْ   َسماًء فَوَق َسَماءٍ 

ً   َصاِغراً   ِطبَاقا

ً   ِلٌَْختَبَِركُمْ   َخاِسئا
 

 من فرائض الصٌام من شروط الصٌام 

  x اإلسالم

 x  النٌة

  x البلوغ

 x  اإلمساك عن الطعام و الشراب
 


