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 هي درس الصىم أخب 
 ومتى فرض؟ وما حكمه؟ . عرف الصوم شرعا   -1س

 . أذكر مبطالت الصوم -2س

 متى ٌجب على المفطر القضاء فقط ؟ ومتى ٌجب علٌه القضاء والكفارة؟ -3س

  -بٌن حكم اإلفطار فً الحاالت اآلتٌة :  -4س

 رضع خافت على نفسها أو رضٌعها . م   –أ 

 مع مسافة القصر .  ا  مباح ا  مسافر سفر –ب 

 كبٌران فً السن .شٌخ أو امرأة   -جـ 

  -أخب :  سىرة الربوجهي 
 كم عدد آٌات سورة البروج ؟  -5س

 هم ؟ؤجزا ذا سٌكونفرعون وقوم ثمود بالرسل ؟ وماهل آمن قوم  -6س

  -فتح هكت أخب :  هي
 من هً القبٌلة التً نقضت صلح الحدٌبٌة ؟ وكٌف نقضته ؟  -7س

الرسول صلى هللا ؟ وبما أمرهم  موكم بلغ عددهمتى خرج جٌش المسلمٌن لفتح مكة ؟  – 8س

 علٌه وسلم ؟

  -سىرة االًشقبق أخب :هي 
 قال تعالى " إذا السماء انشقت ....."  9س

 أكمل الى قوله " مسرورا  "  –أ 

 ما معنى أذنت ـــ م دت ــ كادح .  –ب 



ٌ عطى كتابه بٌمٌنه ؟ وكٌف ٌرجع إلى أهله ؟  -جـ  ٌ حاسب المؤمن الذي   كٌف 

  -السٌت الٌبىيت )) احلديث الثبلث (( احللف بغري اهلل أخب:هي 
 قال رسول صلى هللا علٌه وسلم " إن هللا ٌنهاكم ....."  – 10س

 أكمل الحدٌث .  –أ 

 عن الحلف بغٌر هللا لماذا نهانا الرسول صلى هللا علٌه وسلم  –ب 

  -هي دروس العقيدة ) العالقت بني اإلميبى والعول ( أخب:
 هل اإلٌمان وحده ٌدخل االنسان الجنة دون عذاب ؟  – 11س

 ؟  ما هً أقسام العمل الصالح ؟ وما الفرق بٌنهما 12س

  -هي دروس العببداث ) الزكبة ( أخب:
 عرف الزكاة شرعا  ؟ ومتى فرضت ؟  13س

 صرف له الزكاة شروط معٌنة ما هً ؟ رط لمن ت  تٌش – 14س

 ٍ وهعبًيهب وأدبَ (ؤ) أمسب -هي دروس السرية ) هي مشبئلَ صلى اهلل عليَ وسلن (:
 بم شرف هللا سبحانه وتعالى رسولنا الكرٌم صلى هللا علٌه وسلم؟ وبم خصه ؟ وبم أكرمه ؟  – 15س

كر ؟  .صلى هللا علٌه وسلم  عدد أسماء الرسول – 16س  وما معنى أحمد ؟ وأٌن ذ 

 -أخب : (هي دروس التهذيب واالخالق احلسٌت ) التكبفل االختوبعي
 ما معنى التكافل االجتماعً ؟ وما موقف اإلسالم منه ؟  – 17س

  -اجلزء الثبًي أخب : –هي سىرة االًشقبق 
 وبم ٌدعو على نفسه ؟ كتابه من وراء ظهره ؟ ىمن الذي ٌعط 18س

 لماذا كان فً الدنٌا مسرورا  ؟  19س

  -هي دروس السٌت الٌبىيت احلديث الزابع هي حقىق اجلبر ( أخب:



 قال رسول صلى هللا علٌه وسلم" ما آمن بً .........." 

 لحدٌث أكمل ا – 20س

 ما معنى : ما آمن بً ـــ ومتى ال ٌحاسب المؤمن على عدم اإلحسان لجاره ؟  – 21س

  -هي دروس العقيدة " حمبت اهلل ورسىلَ " أخب : 
 ماذا ٌجب على المؤمنٌن نحو خالقهم ورسولهم ؟  – 22س

  -هي دروس العببداث " احلح" أخب:
 ما هو وقت الحج ؟ وما اركانه ؟  – 23س

  -هي دروس العقيدة )طبعت اهلل ورسىلَ ( أخب:
 نطٌع هللا ؟ وكٌف نطٌع الرسول صلى هللا علٌه وسلم؟كٌف  – 24س

  -هي سىرة االًشقبق اجلزء الثبلث أخب :
 أكمل إلى نهاٌة السورة . .............ال تعالى " فال أقسم بالشفق ....ق 25س

 بم أقسم هللا تعالى فً بداٌة اآلٌات ؟ وعلى ما أقسم ؟  – 26س

  -هي دروس العببداث ) العوزة وأحكبههب ( أخب :
 وما حكمها ؟  .مرة شرعا  عرف الع   – 27س

 ماذا ٌندب فً العمرة ؟ وماذا ٌكره؟ – 28س

 أفضل وقت لها؟ ما ما وقت العمرة ؟ ومتى ال تجوز ؟ و  -29س

  -هي دروس التهذيب واألخالق احلسٌت ) اإلسالم يدعى إىل  بٌبء القىة ( أخب:
 لماذا ٌأمر اإلسالم المسلمٌن  بإعداد القوة مادٌا  ومعنوٌا ؟ – 30س
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