
 األسئهت االسرتشبدٌت يف يبدة انرتبٍت اإلساليٍت
 و 9191 - 9109نهعبو اندراسً                   انصف انثبيٍ

 
  َأن َجاَءُه اأْلِعَمى ........... َعَبَس َوَتَوىل  :  قبل تعبىل / 1س

 ما اسم السورة ؟ وكم عدد آياتيا ؟ -1
 ما اسم الصحابي الجميل الذي تتحدث عنو ىذه اآليات الكريمة ؟  -2
 َمْن السََّفَرْة ؟ وبم وصفيم اهلل تعالى في آخر اآليات ؟-3

 ؟محفوظ من عند اهلل تعالى ومكرم . أين تجد ىذا المعنى في األيات الكريمةالكريم  القران   /9س
 ٌقىل :  -  -قبل : مسعت رسىل هلل  –رضً اهلل عُه  –اندرداء عٍ أبً    /3س
 طرٌقًب ٌبتغً فٍه ........... .     
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 أكمل الحديث الشريف إلى آخره .  -1
 َمْن َرَوى ىذا الحديث الشريف ؟  -2

 /4س
 َىْل العمم الدَّنيوي ُيثاب عميو صاحبو ؟ ِإالَم يدعو ىذا الحديث الشريف و  -

        /5س
 م ترتقي األمم حسب ما ذكر الحديث ؟ ب -

  / 6س
 الى الناس عمى أعماليم ؟ عمتى سيحاسب اهلل ت -1
 ما دار الثواب والجزاء التي َوَعَد اهلل تعالى بيا عباده المؤمنين ؟  -2

 /7س
  .أذكر أسماٌء أخر لميوم اآلخر  -

 /8س
 يٍ األحداث انتً ستحدث ٌىو انقٍبيت :  -

 ؟  معناهالبعث . فما  
 لمن الشفاعة في اليوم اآلخر بالترتيب حسب ما درست ؟     /9س



 /01س
  .ىات ثمرتين من ثمار اإليمان باليوم اآلخر  

 /  00س
  وما لقبو ؟  ؟و أبوبكر الصديقَمْن ى -1

 /09س
 إٌ صبحبك جيهس عُد انكعبت ................... ((  )) 

 من اْلُمَخاَطُب بيذا القول ؟ وما مناسبتو ؟ 
 /03س

 أفضل ما يقدمو المؤمن لدينو ؟  ما -
 عمى الصداقة الحقيقية . بكر الصديق نتعرف من سيرة أبي   -

 فما األسس التي تُبنى عمييا . وضح ذلك . 
 /  40س

 جاء ؟ نكيف وجد اإلسالم العالم حي -1
 /05س

 
 في اإلسالم ؟بين الناس ما أساس المفاضمة  -2

 /  60س
 الكسوف . بم يختص كل منيما ؟  –الخسوف   -1
  .وضح  ؟واحد  ىل حكم صالتيما -2

 /07س
 عدد النوافل المندوبة ؟  

 /08س
 يب حكى يٍ صهى صالة َفمٍ : 

  الشمس شروقوقت  . 
 . بعد العصر إلى غروب الشمس 
   



 ................. ُقتَل اإلِنَساُن ما َأْكَفَرُه  ........  قبل تعبل :  / 09س

 ىذه اآليات ؟  ةمن أي سور  -1
 .  (  َيْقِض    -الَسبيل           -قُتِلَ       )  يب يعىن : -2
 .  كال َلَما َيْقِض َما َأَمرَه .....    أكًم إىل قىنه تعبىل : -3

 /91س
 أذكر ما اشتممت عميو اآليات . 

   / 90س
 إليمان بالقدر ركٌن من أركان العقيدة ؟ وما جوانبو ؟ اىل  -1

 /99س
 قدر اهلل تعالى إذا كان شرًا في نظر العبد ؟ىل اإليمان بالقدر معناه : االعتراض عمى      
 /93س

 كيف يكون اإليمان بالقدر ؟     
  / 94س

 يب حكى يٍ :   -0
 عميو صالة الجمعة ولم يذىب ألدائيا بسبب المطر الشديد .  وجبت  -أ 
 اجتمع عشرُة أفراٍد وصموا الجمعة في باحة المسجد .   -ة 

   / 95س
 . من القائل ؟ وما المناسبة ؟  أٌ ٌقىل ربً اهلل (( )) أتقتهىٌ رجالً  -1

 /   96س
 مى يوم القيامة بالّصَاخة ؟سُ  مَ لِ  -1

 /97س
 ما الذي يظيرُه اإليمان والعمل الصالح عمى وجو اإلنسان يوم القيامة ؟  - أ

 ىل وجوه الكفرة الفجرة يوم القيامة مشرقٌة مضيئة . وضح ذلك .  - ب
 /  89س

 فماذا قال فيو ؟ ىات اآلية الدالة عمى ذلك .  -  -دح اهلل تعالى خمق الرسول الكريمم -1



قدوٌة لنا . ىات بعٌض من صفاتو التي أحببت أن تمتزم بيا في  -  -سيدنا رسول اهلل  -2
 حياتك ) عدد ( .

 / 99س
أمرنا ديننا الحنيف بعدم اإلسراف في استعمال الماء ولو كان في الوضوء .  -1

 الحديث الذي يدل عمى ىذا المعنى .اذكر 
 /31س

 
 عرف البيئة . -2
 يٍ األعًبل انالحقت صحٍحًب وأٌه  -3

ٌ
 خطأ :  بأي

 إقفال صنبور الماء بعد االستعمال مباشرة  .   -أ 
 غرس شجرة .   -ة 
 إلقاء القاذورات في البحر أو البئر .   -ج 
  إزالة حجر كبير يعترض المارة في الطريق .  -د 

 

 ،،، انتهت األسئلة مع التمنيات للجميع بالنجاح
    


