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عناصر اإلجابة
و
سلم
التنقيط

***المجال الرئيسي األول:القرآن الكريم***5/ن/
 -0أكتب من قوله تعالى( :و للذين كفروا بربهم).إلى قوله تعالى( :إال في ضالل كبير)3/.ن/

أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم( :و للذين كفروا بربهم عذاب جهنم و بيس المصير.اذا القوا فيها سمعوا لها شهيق ا و هي تفور.تكاد
تميز من الغيظ.كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها الم ياتكم نذير .ق الوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا و ق لنا ما نزل اهلل من شيء ان

انتم اال في ضالل كبير)/.صدق هللا العظيم./

 -2ما هو الحكم التجويدي في المفردة القرآنية  :جاءنا؟ -و عرف بهذا الحكم التجويدي؟0/ن/
*الجواب :الحكم التجويدي في المفردة القرآنية  :جاءنا هي :المد المتصل.و المد المتصل هو الذي اتصل فيه حرف المد بالهمزة في كلمة
واحدة ,و حكمه ست حركات.
 -3ما معنى- :شهيقا؟ -خزنتها ؟0/ن/
*الجواب-:شهيقا:صوتا منكرا مزعجا1.5/ن/
 -خزنتها:المالئكة الموكلون بجهنم و هم الزبانية1.5/.ن/

***المجال الرئيسي الثاني :العقيدة و العبادات***2.5/ن/
-4استخرج الصفة الواجبة ونقيضها مما يلي ،ثم اتم ملء الجدول الموالي :العدم ،العلم ،الوجود  ،الجهل
الصفة الواجبة
 العدم1.25/ن/ -العلم1.25/ن/

الصفة المستحيلة
 الوجود1.25/ن/ -الجهل1.25/ن/

-5ضع عالمة في الخانة المناسبة:
من شروط الصيام
اإلمساك عن األكل والشرب
العــقـــل

من فرائض الصيام

من سنن الصيام

*1.5/ن/
*1.5/ن/
*1.5/ن/

تعجيل الفطور

***المجال الرئيسي الثالث :اآلداب اإلسالمية و الحديث النبوي الشريف و السيرة النبوية***2.5/ن/
 -6ضع عالمة في الخانة المناسبة:
السلوك

مرغوب فيه

ال أتدخل في شؤون غيري

*1.25/ن/

أرد بالمثل على من مدحني

*1.25/ن/

مذموم

أهمل دروسي

*1.25/ن/

النفخ في الطعام

*1.25/ن/

 -7أتمم الحديث النبوي التالي0.5/:ن/
عن عمر بن أبي سلمة رضي هللا عنهما ،قال :كنت في حجر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وكانت يدي تطيش في الصفحة ،فقال
لي ((:يا غالم ،سم هللا1.5/ن/وكل بيمينك1.5/ن/وكل مما يليك1.5/ن)) /

