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القرآن الكريم  8 :نقط
 - 1اكتب من قوله عز وجل  " :و للذين كفروا بربهم عذاب جهنم " إلى قوله تعالى " فسحقا ألصحاب السعير "
 - 2ما معنى قوله تعالى  :خزنتها :المالئكة السعير :جهنم
 - 3ميز بين المد المتصل و المد المنفصل في اآليات الكريمة :
سألهم َخ َز َن ُت َهآ أَلَم ياتكم نذير :مد منفصل

قد َجآ َء َنا نذير  :مد متصل

العقيدة و العبادات  6 :نقط
 - 1اذكر أربع صفات واجبة في حق هللا تعالى :
الوجود – العلم – المخالفة للحوادث – القدرة – الوحدانية – القدم – البقاء – الحياة – البصر – السمع ...
 - 2امأل الفراغ بما يناسب :
كانت قريش تعبداألصنام ،وبعث هللا إليهم نبيه محمدا صلى هللا عليه و سلم ،فدعاهم إلى عبادة هللا الواحد.
 - 3ما هو الصيام شرعا ؟ هو الكف عن شهوتي البطن و الفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .
 - 4ميز بين الفرض و السنة فيما يلي :
تأخير السحور

سنة

الكف عن الطعام و الشراب

فرض

النية

فرض

اإلفطار على تمر أو ماء

سنة

اآلداب اإلسالمية و الحديث النبوي :
 - 1أتمم األحاديث النبوية التالية :
من كان يؤمن باهلل و اليوم اآلخر،فليقل خيرا أو ليصمت .من حسن إسالم المرء ،تركه ما ال يعنيه .
 - 2ما هو الحديث النبوي الشريف الذي يدعو إلى عدم الشرب دفعة واحدة و إلى التسمية و الحمد عند الشرب ؟
قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ( :ال تشربوا واحدا كشرب البعير ،و لكن اشربوا مثنى و ثالث ،و سموا إذا أنتم شربتم،
و احمدوا إذا أنتم رفعتم )
 - 3ضع سطرا تحت السلوكات التي يجب التحلي بها :أنفخ في الطعام–آكل بيدي اليمنى–آكل متكئا–أشرب مثنى و ثالث
السيرة النبوية  :نقطتان
ما سبب هجرة الرسول صلى هللا عليه و سلم و أصحابه من مكة إلى المدينة ؟
إذاية المشركين لهم – رغبة المشركين في اغتيال النبي صلى هللا عليه و سلم
من هو الصحابي الجليل الذي رافقه في هجرته صلى هللا عليه و سلم إلى المدينة ؟ أبو بكر الصديق رضي هللا عنه

