
 
 

 وزارة التربية          

 إلدارة العامة للتعليم الخاص    

 التوجيه الفني العام للتربية اإلسالمية

 

 أكمل كتابة الحديثين الشريفين كما حفظت - السؤال األول :

 .ن قولفقال لي : " يا حازم أكثر م قال مررت بالنبي   ياألسلمعن حازم بن حرملة  -1

........................................................................................................................................................................................................................................." 

 " تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما  قال رسول هللا  -2

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

 .أتية فيما يالصحيح رأمام العبارة غي(×)( أمام العبارة الصحيحة وعالمة √)ضع عالمة  -السؤال الثاني:

 ( )   هللا تعالى الموتى وإخراجهم من قبورهم يوم القيامة البعث أحياء -1

 ( )      لوقوف على جبل عرفات يذكرنا بيوم الحشرا -2

 ( )      العزة والنصر للمسلمين  قاألخوة اإلسالمية ال تحق -3

 ( )       شام الرض ارض المحشر هي أ  -4

 )       (      يوم التغابنمن أسماء يوم البعث يوم الجمع و -5

 )       (       المسلم يذكر ربه عند الفرح فقط  -6

 .يما يأتيفحوط حول اإلجابة الصحيحة  -السؤال الثالث :

 رض الشام  (أ  -توبة الناس   -)إظهار قدرة هللا تعالى    الحكمة من البعث والحشر  -1

 الجزاء  ( -البعث    -) الحشر    رض المحشر هوجمع الخالئق في أ -2

 لدخول الجنة ( -للقصاص بينهم -)للحساب والجزاء    تحشر البهائم يوم الحشر -3

 ركن واجب (  -حرام    -)  سنة     حكم اإليمان بالبعث والحشر -4

 (صفراء    -حمراء    -) بيضاء نقية     رض المحشرمن صفات أ -5
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  السؤال الرابع : أكمل الفراغات بما يناسبها

 .................................................................................................................................................................................................................................................................. قول التحميد   -1

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................التكبير يعني -2

 ............................................................................................................................................................................................................................................................... قوللتسبيح ا -3

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................الحسبلة تعني  -4

 ............................................................................................................................................................................................................................................................... هي قولالحوقلة  -5

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................االستغفار يعني -6

 بيد هللا تعالى ......................................................................................................................................معنى الحوقلة أن األمر و -7

 .............................................................................وهداية وكفاية ووقاية من ....................................................................نز من كنوز من فضائل الحوقلة ك -8

 .....................................................................................ر و اكبإال هللا وهللا لهوالإ.............................................................................الباقيات الصالحات هي سبحان هللا و -9

 ..............................................................................................................ة عند المصائب ونقول الحوقل - 10

 0ي فيما يأتمات في المجموعة )أ( بما يناسبها من المجموعة )ب(صل بين الكل -السؤال الرابع :

 ) ب (  ) أ ( م

 عند نزول المطر  األذكار هي 1

 يقوي صلة العبد بربه  معنى ذكر هللا 2

 الطهارة  بــ ربه يذكر ال الذي   الرسول شبه 3

 بالميت  من آداب ذكر هللا 4

 التلفظ بالثناء على هللا تعالى  من فضل ذكر هللا 5

 حصن المسلم  من األوقات المستحبة لذكر هللا 6

 

 



 

 .أتيصحيحة فيما يال رمام العبارة غيأ (×)و عالمة أ أمام العبارة الصحيحة ( √)ضع عالمة  -السؤال الخامس:

 ( )  من أسباب هجرة المسلمين إلى المدينة إيذاء وتعذيب المشركين لهم  -1

 ( )    استمر إيذاء المشركين للمسلمين لمدة خمس سنوات -2

 ( )       للنبي  فرح المشركون بمبايعة األنصار -3

 (  )         أصحابه بالهجرة حفاظا على حياتهم الرسول  أمر -4

 (        )      عند العقبة الرسول  برأهل بثبايع  -5

  لل اإلجابة الصحيحة فيما يأتيظ -:السادس لسؤال ا

 معنى الحج   -1

  الوقوف بعرفة  قصد بيت هللا للحج   الطواف

 

 من فضائل الحج -2

 كل ذلك  مدرسة لتربية النفوس  يذكر بيوم القيامة
 

 الحج هو الركن -3

 

 

 حكم الحج    -4

 

 

 

 

  الخامس  الرابع     الثالث  

  سنة مؤكدة فرض على كل مسلم قادر   مستحب



 

 أتييين فيما ين القوسصل المجموعة )أ( بما يناسبها من المجموعة )ب( بوضع الرقم ب -السؤال الرابع : 

 ) ب (  ) أ ( م

 بين جعفر بن أبي طالب و آخى الر سول  1
 

 سعد بن الربيع

 المهاجرون هم  2
 

 أحسن استقبال

 الهدف من المؤاخاة 3
 

 أهل مكة

 األنصار هم 4
 

 معاذ بن جبل

 استقبل أهل المدينة المهاجرين 5
 

 تقوية العالقة بين المسلمين

 بين عبدالرحمن بن عوف و  آخى الرسول 6
 

 أهل المدينة

 

 السؤال السادس :

 أتيفيما ي الصحيحة رأمام العبارة غي (×)أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( √)ضع عالمة 

 ( )    إني أريت دار هجرتكم " المدينة"   المقصود بقول النبي -1

 ( )   بي طالب المثل األعلى في التضحية بالنفس والشجاعةأضرب علي بن  -2

 ( )     في الهجرة  كان عمر بن الخطاب رفيق الرسول  -3

 ( )      في التضحية بالمال ضرب أبو سلمة المثل األعلى -4

 (  )    هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة بعد بيعة العقبة الثانية -5

 ( )      التضحية في سبيل هللا تعالى اتعلم من الهجرة -6

 ( )         قأبو بكر الصديقائل العبارة " ربح صهيب " هو  -7

 ( )   هو أبو سلمةالصحابي الذي فرق المشركون بينه وبين زوجته  -8



 

 :السؤال السابع : اكتب تحت كل صورة ما تمثله من حقوق األخوة اإلسالمية
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