
 



 

         

   الثالثةاختبار الفترة                                               المملكة العربية السعودية                                                    

  توحيدالمادة :                                               وزارة التعليم بالمنطقة الشرقية                                                 

االبتدائي الخامسصف ال                                      مدرسة الحسين بن علي االبتدائية بالقطيف                                         

  (.........  )   الخامس الصف : ............... اسم الطالب : ..................................................................................   

 انتهت األسئلة ، مع تمنياتي للجميع بالنجاح والتوفيق

 

 

 

 

 

 

 السؤال األول : اذكر ما يلي : 

الدين :األصل الثاني من أصول  –أ   

 

: مراتب الدين- -ب   

 

 

اإليمان :  من أركان  – ث من أركان اإلسالم : –ت              

 

 

 

  السؤال الثاني: أجب بعالمة صح ) √ ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) ᵡ ( أمام العبارة الخاطئة فيما يلي :

 1-  من مقتضيات شهادة " أن محمدا رسول هللا " تصديقه فيما أخبر  )     ( .

 2-  مما يتضمنه معنى اإلسالم البراءة من الشرك وأهله   )     ( .

 3-   النفي في شهادة " أن ال إله إال هللا " هو قول ) إال هللا (   )     ( .

 4- معنى شهادة " ال إله إال هللا " : ال خالق إال هللا    )     ( .

 5- من فوائد اإلحسان إخالص العبادة هلل عز وجل    )     ( .

 

 السؤال الثالث: صل الدليل بما يناسبه :

  السبب    التعريف
 1 الحج    ) إنا كل شيٍء خلقناه بقدر (

 2 القدر    ) قل يا أيها الناس إني رسول هللا إليكم جميعا (

ين اتقوا والذين هم محسنون () إن هللا مع الذ  3 شهادة أن محمداً رسول هللا     

 4 اإلحسان    ) شهد هللا أنه ال إله إال هو (

 5 شهادة أن ال إله إال هللا    ) وهلل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال (
 

 السؤال الرابع: اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي :

  الحياء        إماطة األذى عن الطريق          قول "ال إله إال هللا"          أعلى خصال اإليمان –أ

1-  3-  2-  

 األصل الثاني :
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 ختاري اإلجابة الصحیحة من بین األقواس .ا: السؤال األول 

 إلھ ال اللھ :  عدد أركان شھادة أن ال :۱

                                                    أ/ واحد                                                 ب/ اثنان                                       
 ج/ ثالث                                               د/ أربع

 النفي في التوحید ھو : :۲

                                                             إثبات العبادة للھ وحده ب/            یعبد من اللھ  نفي جمیع ماأ/
 طاعة الصحابة  د/                    طاعة الرسول  ج/

 اإلثبات في التوحید ھو :  :۳

                                                 إثبات العبادة للھ وحده ب/                   في العبادة لغیر اللھ أ/
 تباع أھل السنة والجماعة د/إ                        حب الصحابةج/

 :سبب تصدیق األخبار التي أخبر بھا الرسول :٤

                                                                       ألنھ رسول اللھ  ب/                    من الصحابةألنھ أ/
 ل بیت الرسول آألنھ من د/                  ألنھ من المؤمنین ج/

ا تَْعبُُدوَن (قولھ تعالى ( :٥ ) إِالَّ الَِّذي ۲٦َوإِْذ قَاَل إِْبَراِھیُم ِألَبِیِھ َوقَْوِمِھ إِنَّنِي بََراٌء ِممَّ
 )سورة الزخرف ۲۷(فََطَرنِي فَِإنَّھُ َسیَْھِدیِن 

 : تضمنت ھذه اآلیة 

                                                                         إثبات فقط  ب/                               نفي فقطأ/
 نھي  د/                         نفي وإثبات ج/

 



۲ 
 

   ۲۸یة رقم آسورة الزخرف إِالَّ الَِّذي فََطَرنِي  )تعالى ( ھاآلیة في قول :٦

 إال اللھ).(یوافق قول تتضمن .............. 

                                                                                      إثبات   ب/                                       نفيأ/ 
 وجوب  د/                                      نھيج/

 ھو وأھلھ الشرك من والبراءة بالطاعة لھ واالنقیاد بالتوحید للھ االستسالم :۷
 :تعریف

                                                                                       التوحید أ/اإلسالم                                      ب/
 اإلحسان ج/اإلیمان                                     د/

 : مراتب الدین ثالثة وھي :۸

     حسان                                                     واإلخالص                ب/اإلسالم  والتوحید  اإلوأ/اإلسالم واإلیمان 
             د/ اإلسالم واإلحسان واإلیمان      ج/اإلحسان واإلسالم والسیرة             

 :عدد أركان اإلحسان :۹

ركنین                                 ب/                                ركن واحد        أ/
 د/ أربع أركان             ج/ثالث أركان                         

 : (أن تعبد اللھ كأنك تراه فإن لم تك تراه فإنھ یراك) ھو تعریف:۱۰

                                                                                       التوحید أ/اإلسالم                                      ب/ 
 اإلحسان ج/اإلیمان                                     د/

 ۱٥۸األعراف)سورة قُْل یَا أَیَُّھا النَّاُس إِنِّي َرُسوُل اللَِّھ إِلَْیُكْم َجِمیعًاتعالى (ل اللھ یدل قو:۱۱
  على :

     

                                                                                       اإلسالم أ/شھادة أن ال إلھ إال اللھ                    ب/      
  اإلیمان  رسول اللھ                د/ اج/شھادة أن محمدً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         



۳ 
 

 

 :الفراغات التالیة بما یناسبھا  ملئياالسؤال الثاني : 
 ـ األصول الثالثة التي یجب على كل مسلم تعلمھا ھي :۱

 و..........................و.......................................................................

 .....................................................:............ـ معنى معرفة العبد دینھ ۲

ـ مراتب الدین ثالثة ھي :  ۳
 ..................................و..................................و........................

ـ تعریف اإلسالم ھو : االستسالم .....................بـ......................... واالنقیاد  ٤
 لھ بـ........................ و.....................من الشرك وأھلھ .

 ـ یتضمن معنى اإلسالم ثالثة قضایا عقدیة ھي : ٥

 ......................................و......................................و.....................

 ـ االنقیاد للھ بالطاعة یشمل أمرین ، ھما :٦

 ..........................................................و........................................

:  ـ أركان اإلسالم خمسة ھي۷
 ......................و........و..................و................و......................

سالم وھو الشھادتین قولھ تعالى: ـ الدلیل على الركن األول من أركان اإل ۸
..............................................................)..........(......................... 

ـ الدلیل على الركنین الثاني والثالث من أركان اإلسالم وھما الصالة والزكاة قولھ ۹
 )........................................................تعالى : (....................................

ـ الدلیل على الركن الرابع من أركان اإلسالم وھو الصیام قولھ تعالى :  ۱۰
................................................................)...............................(. 



٤ 
 

ن أركان اإلسالم وھو الحج قولھ تعالى : ـ الدلیل على الركن الخامس م۱۱
..........................................................................................).......( 

 ....... :( بني اإلسالمملسو هيلع هللا ىلصـ الدلیل من السنة على أركان اإلسالم الخمسة قول الرسول  ۱۲

...........................................................................................................
.........................................................................................................( 

ثة حدیث عمر بن الخطاب رضي اللھ ـ الدلیل من السنة على مراتب الدین الثال ۱۳
عنھ قال : 

..................................)............................................................... 

.........................................................................................................( 

 ......................ھي: ب الدین التي وردت في حدیث جبریل علیھ السالم ـ مرات ۱٤

 ............و............................................و.........

 

 :ملسو هيلع هللا ىلصللنبي ـ األسئلة التي سألھا جبریل علیھ السالم ۱٥

 ....................................................................ـ  ۱

 ـ .................................................................... ۲

 ـ ..................................................................... ۳

یل علیھ السالم ورسول اللھ علیھ ـ الموضوع الذي دار فیھ الحوار بین جبر ۱٦
 الصالة والسالم ھو :

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

ـ معنى شھادة أن ال إلھ إال اللھ :  ۱۷
............................................................. 

 

 دلیل شھادة أن ال إلھ إال اللھ ھو قول اللھ تعالى : ـ ۱۸



٥ 
 

).................................................................................................( 

 ......................و.......: ..................... أركان شھادة أن ال إلھ إال اللھ ھيـ  ۱۹

 ............................................:.....رسول اللھ  ھو ا ادة أن محمدً ـ معنى شھ ۲۰

رسول اللھ  امحمدً من مقتضیات شھادة أن ـ  ۲۱
 ......................و..................و........................و....................

السالم ھي  كرت في حدیث جبریل علیھعالمات الساعة التي ذُ  -۲۲
 ..............................................................................................و:......

 من فوائد اإلحسان :..........................................و............................ -۲۳

..................... والدرجة ... ھي ،  الدرجة األولىیتضمن اإلحسان درجتین  -۲٤
 ..................ھي  الثانیة

 أعلى خصال اإلیمان ............................................-۲٥

 ............أركان اإلیمان ستة منھا :......................و....................و......... -۲٦

                                                                                  .......................................................... ھو أن تعبد اللھتعریف اإلحسان  -۲۷

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مما یلي: االسؤال الثالث : عددي ثالثً 
 :القضایا العقدیة التي یتضمنھا معنى اإلسالم:أ

۱. .............................................. 
۲. ................................................ 
۳. ............................................... 

 رسول اللھ : امقتضیات شھادة أن محمدً  -ب

۱. ............................................... 
۲. ............................................... 
۳. ............................................... 



٦ 
 

 

 

 

 

 :) ة( بیني وجھ الداللالسؤال الرابع : على ماذا یدل الدلیل
رسول  اشھادة أن ال إلھ إال اللھ وأن محمدً  ، : (بني اإلسالم على خمس : قال رسول اللھ ۱

 ، وحج البیت) . وصوم رمضان، وإیتاء الزكاة ، إقام الصالة  ، اللھ

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

ھَ  الَ  أَنَّھُ  اللَّھُ  َشِھدَ :قال اللھ تعالى (۲  . ۱۸سورة ال عمران ُھَو)  إِالَّ  إَِلٰ

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

الَّ  اتَّقَوا الَِّذینَ  َمعَ  اللَّھَ  ِإنَّ : قال اللھ تعالى (۳ ْحِسنُوَن)  ُھم ِذینَ وَّ  ۱۲۸سورة النحل مُّ

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

( واللھ ال یؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلیھ من ولده ووالده والناس  : قال رسول اللھ ٤
 . أجمعین)

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

 :الثاني العمود و مدلوالتھا في األول العمود في األدلة زاوجي) :  خامسالسؤال ال

 مدلوالتھا                 األدلة                 م
َواْلَمالَئَِكةُ َوأُْولُواْ  أَنَّھُ الَ إِلَھَ إِالَّ ُھوَ  تعالى :(َشِھَد اللّھُ قال  ۱

 ۱۸سورة آل عمران  ) قَآئَِماً بِاْلِقْسِط الَ إِلَھَ إِالَّ ُھَو اْلعَِزیُز اْلَحِكیمُ  اْلِعْلمِ 
لصالة وإیتاء الزكاة من أركان (أ) إقامة ا 

 .سالماإل
الِدّیَن  أُِمُروا إِالَّ ِلیَْعبُُدوا اللَّھَ ُمْخِلِصیَن لَھُ قال تعالى :( ( َوَما  ۲

َكاةَ  َوَذِلَك ِدیُن اْلقَیَِّمِة )  َالةَ َویُْؤتُوا الزَّ ُحنَفَاَء َویُِقیُموا الصَّ
 ٥سورة البینة 

على أن شھادة التوحید أعظم ما  ة(ب) دالل 
 یقولھا المسلم .

النَّاُس إِنِّي َرُسوُل اللَِّھ إِلَْیُكْم قُْل یَا أَیَُّھا  قال تعالى :( ۳
 ۱٥۸سورة األعراف ) َجِمیعًا

ل إلى مرس ملسو هيلع هللا ىلص (ج) دلیل على أن محمد 
 . جمیع الخلق 

ا  َوإِْذ قَاَل إِْبَراِھیُم ِألَبِیِھ َوقَْوِمھِ  قال تعالى :( ٤ مَّ إِنَّنِي بََراٌء ِمّ
 ۲٦سورة الزخرف  تَْعبُُدوَن )

 اإلیمان  .(د) یدل على خصال  

، أمھ أم سلمة، قال لھ ملسو هيلع هللا ىلصعمر بن أبي سلمة ربیب النبي  ٥
 وُكْل مما یلیك ) ،وُكْل بیمینك ،َسِمّ اللھ ،المیاغ: ( النبي

ات شھادة یمن مقتض ملسو هيلع هللا ىلص(ھـ) طاعة النبي  
 أن محمًدا رسول اللھ .

یَماُن بِْضٌع َوَسْبعُوَن ُشْعبَةً ، ملسو هيلع هللا ىلص (عن أبي ھریرة : قال  ٦ اْإلِ
: َال إِلَھَ إِالَّ اللَّھُ ، َوأَْدنَاَھا اَِماَطةُ اْألَذَى َعْن  فَأَْفَضلَُھا قَْولُ 

یَماِن)  الطَِّریِق ، َواْلَحیَاُء ُشْعبَةٌ ِمْن اْإلِ

 .(و) تعدد خصال اإلیمان  



۷ 
 

وال تقاطعوا  َوال تَباَغُضوا (ال تَحاسُدوا،ملسو هيلع هللا ىلص: قَاَل رسوُل اللَّھ  ۷
( 

ھیم علیھ السالم من سیدنا إبرا ة(ز)براء 
 الشرك وأھلھ .

یَماُن بِْضٌع َوَسْبعُوَن  ( ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اللھ  ۸ أَْو بِْضٌع  -اْإلِ
ُشْعبَةً ، فَأَْفَضلَُھا قَْوُل َال إِلَھَ إِالَّ اللَّھُ ، َوأَْدنَاَھا  -َوِستُّوَن 

یَمانِ إَِماَطةُ اْألََذى َعْن الطَِّریِق ، َواْلَحیَاُء ُشْعبَةٌ ِمْن   ) اْإلِ

(ح) وجوب االجتناب عن ما نھى عنھ  
 ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

 (ط) اإلیمان بالقدر خیره وشره   ٤۹سورة القمر : )  بِقََدرٍ  قال تعالى:(  إِنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخلَْقنَاهُ  ۹
 (ي) االبتعاد عن البدع    

 الوحدة الثانیة  ( معرفة العبد نبیھ )              

 :السؤال األول

 املئي الفراغات التالیة بما یناسبھا :
ن سلم : محمد بـ اسم الرسول صلى اللھ علیھ و۱

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

سلم ووالدتھ ـ یلتقي نسب والد الرسول محمد صلى اللھ علیھ و۲
 ..................................في

 ......................... .................. في عامللھ علیھ وسلم في ......لد النبي  محمد صلى اـ وُ ۳

ثم  ............... وھو جنین في بطن أمھ فكفلھـ مات والد الرسول محمد صلى اللھ علیھ وسلم ٤
............................... 

قبل البعثة بـ  لقبـ كان الرسول  محمد صلى اللھ علیھ وسلم یُ  ٥
...................،................. 

 ا عامً  وسلم السیدة ................. وعمره ............... ـ تزوج الرسول محمد صلى اللھ علیھ ٦

ـ أنجبت السیدة خدیجة بنت خویلد جمیع أبناء الرسول محمد صلى اللھ علیھ وسلم وبناتھ ۷
 ........................................................ من جاریتھ ...............ماعدا ........

 ....................................ـ عدد أوالد النبي محمد صلى اللھ علیھ وسلم ....... ۸

 ........ .............................ـ عدد أبناء النبي محمد صلى اللھ علیھ وسلم ....... ۹

 .....................................بنات النبي محمد صلى اللھ علیھ وسلم ......ـ عدد  ۱۰

 .................................................، سلممن أبناء النبي محمد صلى اللھ علیھ و -۱۱

 ـ أول أوالد النبي محمد صلى اللھ علیھ وسلم ..................... وبھ كان یكنى . ۱۲



۸ 
 

 .. و.....................لیھ وسلم عبد اللھ وكان یلقب بـ.....ـ من أبناء النبي محمد صلى اللھ ع ۱۳

 .....................................،....... للھ علیھ وسلمـ من بنات النبي محمد صلى ا ۱٤

 ..................ـ أصغر بنات النبي محمد صلى اللھ علیھ وسلم وأفضلھن السیدة ............ ۱٥

 ـ بعث اللھ عز وجل الرسول محمد صلى اللھ علیھ وسلم وعمره .............. عاما ً  ۱٦

 

 علیھ وسلم ھي قولھ تعالى : ـ أول آیة نزلت معلنة نبوة الرسول محمد صلى اللھ ۱۷

..........  )............................................................................(....................... 

 ...................لیھ وسلم في مكة المكرمة ..ـ أول شيء دعا لھ الرسول محمد صلى اللھ ع ۱۸

 ........... سنوات .ـ استمر النبي محمد صلى اللھ علیھ وسلم یدعو الناس إلى التوحید ..... ۱۹

ـ أسري بالنبي محمد صلى اللھ علیھ وسلم من ...................... إلى ....................... بعد البعثة بـ  ۲۰
 ..سنوات .................

 .....................رضت في حادثة اإلسراء والمعراج ھي.............ـ عبادة عظیمة فُ  ۲۱

مر بالھجرة إلى وبعدھا أُ ة ............... سنوات محمد علیھ الصالة والسالم في مكـ صلى النبي  ۲۲
.................... 

ي مكة ـ مجموع السنوات التي بقي فیھا النبي محمد صلى اللھ علیھ وسلم یدعو إلى اللھ ف ۲۳
 ا عامً .................

كان رفیق النبي محمد صلى اللھ علیھ وسلم في عنھ  الصحابي الجلیل ....................رضي اللھ ـ  ۲٤
 . ھجرتھ من مكة إلى المدینة

 ................... عندما قدم إلى المدینة المنورة ـ أول عمل قام بھ النبي محمد صلى اللھ علیھ وسلم ۲٥

........ مدینة .........ا قدم إلى المـ من األعمال الھامة التي قام بھا النبي محمد صلى اللھ علیھ وسلم عند ۲٦
 .  بـ ................................................... من أظھروا اإلسالم وأبطنوا الكفریُسمى  ـ  ۲۷

 اشرقً ـ انتشر اإلسالم في جمیع أرجاء الجزیرة العربیة حتى وصل إلى ...........................  ۲۸
  او...................... جنوبً  و........................ شماًال 

 ............... ریش وضد الیھودـ من الغزوات التي غزاھا الرسول محمد صلى اللھ علیھ وسلم ضد كفار ق ۲۹



۹ 
 

 في السنة .................... من الھجرة   ج النبي محمد صلى اللھ علیھ وسلم حجةً ـ حَّ  ۳۰

 وسمیت بحجة ........................

ْسَالَم ِدینًا ...)ـ نزل قولھ تعالى : ( ۳۱  ۳المائدة: اْلیَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدیَنُكْم َوأَتَْمْمُت َعلَْیُكْم نِْعَمتِي َوَرِضیُت لَُكُم اْإلِ

 والرسول محمد صلى اللھ علیھ وسلم واقف بـ ............................

 وسلم في المدینة مدة ................. سنوات .ـ استمرت دعوة الرسول محمد صلى اللھ علیھ  ۳۲

 ـ توفي الرسول محمد صلى اللھ علیھ وسلم في ................... بتاریخ ......../ .........../ ..............ھـ  ۳۳

 .ا وسلم حین وفاتھ .......... عامً كان عمر الرسول محمد صلى اللھ علیھ  - ۳٤

ة ھا الرسول محمد صلى اللھ علیھ وسلم في الدعوة إلى اللھ بمكة المكرمة والمدینـ عدد السنوات التي قضا ۳٥
 .ا المنورة .............. عامً 

 ـ الدلیل على موت الرسول محمد صلى اللھ علیھ وسلم قولھ تعالى : ( .........................................) ۳٦

 ..............................و....و.......................................... اإلسالمي أنھـ من ممیزات الدین  ۳۷

 .....................ـ من صفات النبي محمد صلى اللھ علیھ وسلم الَخلقیة ................................... ۳۸

 ........................................................ـ من صفات النبي محمد صلى اللھ علیھ وسلم الُخلقیة  ۳۹

لق الرسول صلى اللھ علیھ وسلم بعبارة واحدة وھي : ـ وصفت السیدة عائشة رضي اللھ عنھا خُ  ٤۰
.......................................................................................................................... 

دلت اآلیة الكریمة على :   ۱۰۷األنبیاء:َوَما أَْرَسْلنَاَك إِالَّ َرْحَمةً لِّْلعَالَِمیَن ) تعالى : (ـ قال  ٤۱
.......................................................................................................................... 

لھ علیھ وسلم  في غار ............................ عندما نزل علیھ ـ كانت بدایة نبوة محمد صلى ال ٤۲
 بقولھ تعالى : (...................................................................) ................... علیھ السالم 

 ....................................)...........عالى : ( ..ـ كانت بدایة رسالة محمد صلى اللھ علیھ وسلم قولھ ت ٤۳

 

 الفرق بین النبي والرسول وضحي ـ  ٤٤

 الرسول النبي
 
 

 



۱۰ 
 

 

 ........................................... ھي سورة :ـ أول سورة نزلت على الرسول محمد صلى اللھ علیھ  ٤٥

 .......................ھيإنذار الناس بالرسالة وـ السورة التي أُمر فیھا الرسول محمد صلى اللھ علیھ وسلم  ٤٦

 ...........................................لھ علیھ وسلم بأمر عظیم وھو ....صلى ال اـ بعث اللھ عز وجل محمدً  ٤۷

 ..........ـ لم یمت الرسول محمد صلى اللھ علیھ وسلم إال ودین اللھ كامل والدلیل على ذلك قولھ تعالى : ( ٤۸
.................................................(.................... 

.............. بینما في المدینة ركز على .......ـ كانت دعوة الرسول محمد صلى اللھ علیھ وسلم في مكة ت ٤۹
 ............................................................................................................ركزت على 

 ......... تركز على التوحید ، وبعد الھجرة لھ علیھ وسلم في ...........ـ كانت دعوة الرسول محمد صلى ال ٥۰

 نصبة على بیان الشرائع واألحكام واآلداب .إلى ........................... كانت دعوتھ مُ 

 ..................................رسول محمد صلى اللھ علیھ وسلم أمتھ ھو:  ...........ل الـ الخیر الذي دَّ  ٥۱

 ..................................ر الرسول محمد صلى اللھ علیھ وسلم أمتھ منھ ھو :....ـ الشر الذي حذَّ  ٥۲

 ھو : ـ الفرق بین كمال الشریعة اإلسالمیة وشمول الشریعة اإلسالمیة  ٥۳

 شمول الشریعة  كمال الشریعة
 
 

 

 

 ......ـ شملت الشریعة اإلسالمیة جمیع أحوال المسلم سواء في عباداتھ أو معامالتھ ومن ھذه الجوانب ... ٥٤

 .........................................و.........................................

 ...................و.......................ـ المراد بالثقلین  ٥٥

دلت اآلیة الكریمة على :  ۱٥۸األعراف  ...)  قُْل یَا أَیَُّھا النَّاُس إِنِّي َرُسوُل اللَِّھ إِلَْیُكْم َجِمیعًاـ قال تعالى : ( ٥٦
............................................................................................................................. 

ا َحَضُروهُ قَالُوا أَنِصتُوا فَ ـ قال تعالى : ( ٥۷ َن اْلِجّنِ یَْستَِمعُوَن اْلقُْرآَن فَلَمَّ ا قُِضَي َوإِْذ َصَرْفنَا إِلَْیَك نَفًَرا ّمِ  لَمَّ

نِذِریَن )  دلت اآلیة الكریمة على :   ۲۹سورة األحقاف  َولَّْوا إِلَى قَْوِمِھم مُّ
.................................................................................................................................... 



۱۱ 
 

 ...........................................النبي صلى اللھ علیھ وسلم ودعوتھ ـ الواجب على جمیع الثقلین تجاه  ٥۸

 ...................................................................................ـ أول الرسل علیھم السالم ........ ٥۹

 ...................................................)الى : ( الرسل نوح علیھ السالم قولھ تعـ الدلیل على أن أول  ٦۰

 ...............................................)......................وحدیث الرسول صلى اللھ علیھ وسلم : ( .........

 .....................................................................ـ آخر الرسل علیھم السالم ..................... ٦۱

 ...........)......صلى اللھ علیھ وسلم خاتم الرسل والنبیین قولھ تعالى : ( ........... اـ الدلیل على أن محمدً  ٦۲

ِریَن َوُمنِذِریَن ِلئَالَّ َیُكوَن ِللنَّ ـ قال تعالى : ( ٦۳ بَّشِ ُسالً مُّ ُسِل َوَكاَن اللَّھُ رُّ ةٌ بَْعدَ الرُّ  اِس َعلَى اللَِّھ ُحجَّ

 ..........:.الرسل وھي ي من أجلھا أرسل اللھوضحت ھذه اآلیة الكریمة المھمة الت ۱٦٥سورة النساء   َعِزیًزا َحِكیًما)

 ...............................................................................ـ یدعو الرسل جمیعھم إلى ............. ٦٤

ُسوًال َولَقَْد َبعَثْ ـ قال تعالى : ( ٦٥ ٍة رَّ دلت اآلیة  ٦۳سورة النحل  أَِن اْعبُدُواْ اللَّھَ َواْجتَِنبُواْ الطَّاُغوَت) نَا فِي ُكّلِ أُمَّ
 ......................................ھما..............................................و.....ن، الكریمة على أمرین ھامی

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 

 زاوجي األدلة في العمود األول و مدلوالتھا في العمود الثاني لثاني:السؤال ا
 مدلوالتھا    األدلة                 

َخلََق  بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخلَق اْقَرأْ  قال تعالى :( ۱
ْنَساَن ِمْن َعلَقٍ   ۱سورة العلق :)  اْإلِ

 .رحمة للناس  ملسو هيلع هللا ىلصرسال اللھ لرسولھ إ (أ) 

َوَربََّك  قُْم فَأَْنِذرْ  یَا أَیَُّھا اْلُمدَّثِّرُ ( قال تعالى : ۲
ْجَز فَاْھُجرْ  فََكبِّر َوثِیَابََك فََطِھّر سورة المدثر ) َوالرُّ

۱-٥ 

 . ملسو هيلع هللا ىلصكمال رسالة النبي  (ب) 

َوَما أَْرَسْلنَاَك إِالَّ َرْحَمةً قال تعالى : ( ۳
 ۱۰۷سورة األنبیاء )  ِلّْلعَالَِمینَ 

 .إیذانًا بنبوتھ  ملسو هيلع هللا ىلص اللھ على رسولھ(ج)أول ما أنزل  

ِدینَُكْم َوأَتَْمْمُت  اْلیَْوَم أَْكَمْلُت لَُكمْ قال تعالى : ( ٤
ْسَالَم ِدینًا سورة )  َعلَْیُكْم نِْعَمتِي َوَرِضیُت لَُكُم اْإلِ

 ۳المائده :

 .نوح علیھم السالم ھو أول الرسل  (د) 

إِلَْیَك َكَما إِنَّا أَْوَحْینَا قال تعالى : ( ٥
سورة النساء )  بَْعِدهِ  ِمن نُوحٍ َوالنَّبِیِّینَ  إِلَىٰ  أَْوَحْینَا

۱٦۳ 

 . بشیًرا ونذیًراإلى الناس  ملسو هيلع هللا ىلص(ھـ) إرسال اللھ الرسول  

ٌد أَبَا  َما َكانَ قال تعالى : ( ٦ ُمَحمَّ
َولَِكْن َرُسوَل اللَِّھ َوَخاتََم  ِرَجاِلُكمْ  ِمنْ  أََحدٍ 

 ٤۰سورة األحزاب )  َوَكاَن اللَّھُ بُِكِلّ َشْيٍء َعِلیًماالنَّبِیِّیَن 

إرسال اللھ تعالى الرسل للناس لدعوتھم  لعبادة اللھ  (و) 
 واجتناب الطاغوت .

ُسوًال أَِن  ُكلِّ  فِي َولَقَْد بَعَثْنَاقال تعالى : ( ۷ ٍة رَّ  خاتم األنبیاء والمرسلین . ملسو هيلع هللا ىلصمحمد  (ز) أُمَّ



۱۲ 
 

  ۳٦سورة النحل )  اْعبُُدوا اللَّھَ َواْجتَنِبُوا الطَّاُغوتَ 
 ( ح) الدلیل على اإلحسان     
 

 :: اختاري اإلجابة الصحیحة من بین األقواس  ثالثالسؤال ال

 :.................ملسو هيلع هللا ىلصـ عدد أوالد النبي  ۱

 د/ سبعة           أ/ ثالثة                    ب/ أربعة                 ج/ستة               

        : في  ملسو هيلع هللا ىلصـ ولد الرسول  ۲

 تبوكالطائف                       د/ج/   ب/مكة                     أ/المدینة المنورة     

  : عام ملسو هيلع هللا ىلصـ ولد الرسول  ۳

 د/ الفرح        ج/ الفیل              أ/الحزن               ب/ الرمادة                     

 :بعد وفاة والده  ملسو هيلع هللا ىلصـ كفل النبي  ٤

 ةد/ عمھ حمز     ج/عمھ أبو جھل             أ/ جده عبد المطلب     ب/عمھ أبو طالب       

 : یلقب قبل البعثة بـ   ملسو هيلع هللا ىلصـ كان الرسول  ٥

 د/الحلیم الكریم      ج/الشجاع الصبور          أ/الصادق األمین         ب/ الرؤوف الرحیم  

 : اخویلد وعمره................عامً ـ تزوج الرسول صلى اللھ علیھ وسلم السیدة خدیجة بنت  ٦

 ۲۰د/                        ۲٥ج/                        ٦۳ب/                       ٤۰أ/ 

 .إبراھیم ماعدا ھ ائابنجمیع  ملسو هيلع هللا ىلصالسیدة ............. للرسول  أنجبت لھ ـ  ۷

 زینب د/ السیدة      ج/السیدة خدیجة          ب/السیدة حفصة       أ/السیدة عائشة 

 فقط .إبراھیم ابنھ  ملسو هيلع هللا ىلصالسیدة ............. للرسول  ـ أنجبت لھ  ۸

       د/ السیدة عائشة    ج/السیدة حفصة          ب/ السیدة ماریة القبطیة    أ/ السیدة خدیجة    

 :...................ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  ـ توفي والد ۹

 د/ وعمره سنتان     ج/وھو جنین             أ/ قبل البعثة              ب/بعد البعثة              

 :.......................ملسو هيلع هللا ىلصـ عدد أبناء الرسول  ۱۰

 



۱۳ 
 

  ٥د/                             ٤ج/                         ۳ب/                         ۲أ/ 

 

 : ..................ملسو هيلع هللا ىلصـ عدد بنات الرسول  ۱۱

  ٥د/                                   ٤ج/                           ۳ب/                        ۲أ/ 

 :.....................وكان یكنى بھ   ملسو هيلع هللا ىلصـ أول أوالد الرسول  ۱۲

 عبداللھ                       ج/إبراھیم                          د/ أحمدأ/ القاسم             ب/ 

  ........................:ویلقب بالطاھر ملسو هيلع هللا ىلصـ من أبناء الرسول  ۱۳

 أ/ القاسم            ب/إبراھیم                       ج/عبد اللھ                            د/ أحمد

 :...........................ملسو هيلع هللا ىلص ـ أكبر بنات الرسول ۱٤

 أ/ رقیة             ب/ أم كلثوم                       ج/فاطمة                            د/زینب 

 : ......................وأفضلھن ملسو هيلع هللا ىلصـ أصغر بنات الرسول  ۱٥

 د/زینب                  أ/ رقیة             ب/ أم كلثوم                       ج/فاطمة           

 : .........................عند البعثة  ملسو هيلع هللا ىلصـ كان عمر الرسول  ۱٦

  سنة ٥۰د/                  سنة    ۲٥ج/            سنة ٦۳ب/          سنة ٤۰أ/ 

 :.......... دلت اآلیة على بدایة  ۱العلق: سورة ـ قال تعالى : (اْقَرأْ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق )  ۱۷

                                                                     ملسو هيلع هللا ىلصب/ رسالة محمد                                 ملسو هيلع هللا ىلصأ/ نبوة محمد 
  ملسو هيلع هللا ىلصد/ قرب وفاة محمد                                ملسو هيلع هللا ىلصج/ ھجرة محمد 

 : ................ ـ أول ما دعا لھ الرسول صلى اللھ علیھ وسلم في مكة ۱۸

               أ/حج بیت اللھ                                     ب/ توحید اللھ ونبذ الشرك                                                   
 د/صوم رمضان    ج/ أداء الزكاة                                 

 :.....................ـ استمرت دعوة الرسول صلى اللھ علیھ وسلم في مكة  ۱۹

 اعامً  ۱۲ا                د/ عامً  ۱۳م                  ج/  أعوا ۱۰ب/           ا عامً  ۲۳أ/ 

 :........................ـ وقعت حادثة اإلسراء والمعراج بعد البعثة بـ  ۲۰



۱٤ 
 

 اعامً  ۱۲د/                  اعامً  ۲٥ام                  ج/  أعو ۱۰ب/             ا عامً  ۲۰أ/ 

 

 : ............................... ـ عبادة عظیمة فرضت في السماء ۲۱

 أ/الصیام                 ب/ الزكاة                       ج/الصالة                     د/الحج 

 :........في الھجرة من مكة إلى المدینة  ملسو هيلع هللا ىلصكان رفیق النبي  ـ ۲۲

 د/ خالد بن الولید   لصدیقج/أبو بكر ا ب/على بن أبي طالب  أ/عمر بن الخطاب 

 :................ظھر اإلیمان وتبطن الكفر ـ فئة تُ  ۲۳

 أ/المشركین               ب/ الیھود                     ج/ النصارى                 د/ المنافقین 

 :..............عندما قدم إلى المدینة  ملسو هيلع هللا ىلصـ أول عمل قام بھ الرسول  ۲٤

                                                                        أ/إقامة دولة اإلسالم                     ب/بناء المسجد النبوي الشریف                         
 ج/األمر باألحكام                          د/ األمر بقتل الیھود 

 :...........ضد المشركین والیھود  ملسو هيلع هللا ىلصـ من الغزوات التي قادھا الرسول  ۲٥

 ج/الیرموك                   د/ حطین       أ/ بدر                 ب/القادسیة                  

 :للھجرة  .........في السنة   ملسو هيلع هللا ىلصـ حج النبي  ۲٦

 أ/ العاشرة             ب/ الثانیة عشر                  ج/ الحادیة عشر            د/ الثالثة عشر

 :.........میت الحجة التي حجھا الرسول صلى اللھ علیھ وسلم بحجة ـ سُ  ۲۷

 الوداع               ب/ الحزن                       ج/اإلسالم                      د/ الفتحأ/ 

ل قولھ تعالى : (اْلیَْوَم أَْكَمْلُت َلُكْم ِدیَنُكْم َوأَتَْمْمُت ونزعند   ملسو هيلع هللا ىلصالمكان الذي كان بھ النبي ـ  ۲۸
ْسَالَم ِدینًا  :۳المائدة:سورة   ...) َعلَْیُكْم نِْعَمِتي َوَرِضیُت لَُكُم اْإلِ

                       أ/ في السماء عندما أسري بھ           ب/ قبل وفاتھ بلحظات                                                                     
 ج/وھو واقف بعرفة                      د/ وھو یصلي 

 ...........:ـ بقي النبي صلى اللھ علیھ وسلم یدعو اللھ عز وجل في المدینة  ۲۹

 أ/عشر سنوات       ب/خمس سنوات              ج/ثالث سنوات            د/سبع سنوات



۱٥ 
 

  .....................:ـ توفي النبي صلى اللھ علیھ وسلم وعمره ۳۰

  اعامً  ٤۰د/                اعامً  ٦۳ج/                    اعامً  ٥۰ب/         اعامً  ۸۰أ/ 

 :.................ـ توفي الرسول صلى اللھ علیھ وسلم في  ۳۱

 أ/مكة               ب/المدینة                         ج/الطائف                  د/تبوك

 : ................. ثنین الموافقلرسول صلى اللھ علیھ وسلم یوم اإلـ توفي ا ۳۲

ھـ                                                                                 ۱۷/  ٥/  ۱۲ھـ                       ب/  ۱۱/  ۳/ ۱۲أ/
 ھـ ۱۳/٦/۱۰د/                   ھـ ۱۲/  ۱۰/  ۱۰ج/ 

سلم في الدعوة إلى اللھ من حین ـ عدد السنوات التي قضاھا الرسول صلى اللھ علیھ و ۳۳
 ..................:البعثة إلى وفاتھ 

 سنة  ۲۳سنة                 د/  ۲۰سنوات                   ج/ ۸سنوات              ب/  ٥أ/ 

 :...................ـ من صفات الرسول صلى اللھ علیھ وسلم الَخلقیة أنھ كان  ۳٤

  اس           د/ أطیب الناس ریحً ج/ أجود النا  ا  /أحسن الناس خلقً والعسل  بأ/یحب الحلواء 

  ......................: ـ أول سورة نزلت على الرسول صلى اللھ علیھ وسلم ۳٥

 أ/الكوثر                ب/المدثر                       ج/ العلق                     د/ الفاتحة 

 ..............:ر بھا الرسول صلى اللھ علیھ وسلم بالرسالة وإنذار الناس مِ ـ السورة التي أٌ  ۳٦

 أ/ العلق               ب/المدثر                       ج/البقرة                      د/ الناس 

  : ـ كانت دعوة الرسول صلى اللھ علیھ وسلم في مكة تركز على ۳۷

 ج/ األحكام                  د/ اآلداب                      أ/ التوحید           ب/الشرائع 

 ـ رسالة النبي صلى اللھ علیھ وسلم  ۳۸

      أ/ عامة لجمیع الثقلین             ب/ خاصة باإلنس فقط                                                                         
 د/ ال تخص أحد   ج/خاصة بالجن فقط            

 ـ أول الرسل علیھم السالم  ۳۹

 د/ عیسى                     ج/نوح                ب/إبراھیم          أ/ محمد 



۱٦ 
 

 ـ آخر الرسل وخاتمھم  ٤۰

 د/ موسى                    ج/ محمد                   ب/آدم          أ/نوح 

 :   رابعالسؤال ال

 .الُخلُقیة  صفات النبي عددي بعض  -۱
• ................................................................... 
• .................................................................. 
• ................................................................... 
• .................................................................. 

 
 . غزوات النبياذكري بعض   -۲
• ................................................................... 
• .................................................................. 
• ................................................................... 
• .................................................................. 
 الذكور . أوالد النبي سمي  -۳
• ................................................................... 
• .................................................................. 
• ................................................................... 
• .................................................................. 
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