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 اإلجابة الصحيحة :ختار أ

  : اآلية الدالة على وجوب اإليمان بالقدر قوله تعالى 

 ) آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله (  -1

 أنزلناه في ليلة القدر(  ) إنا -2

 ) إنا كل شيء خلقناه بقدر( -3
 

  : اإليمان باليوم اآلخر ركن من أركان 

 اإلسالم . -1

 اإليمان .  -2
 اإلحسان .-3
 

  قوله تعالى :  بالكتباآلية الدالة على وجوب اإليمان 

 ) آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله (  -4

 إنا أنزلناه في ليلة القدر(  ) -5

 ) إنا كل شيء خلقناه بقدر( -6
 

  ثمرات اإليمان بالقدر خيره وشرهمن : 

 .  تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا -3

 . رحمة هللا بعباده ومحبته لهم -4

 . راحة النفس والثبات وقوة العزيمة -5
 

  : من ثمرات اإلحسان 

 االجتهاد في طاعة هللا وعدم معصيته. -1

 التواكل على رحمة هللا . -2

 التشديد على النفس .  - -3
 

 الواجب عند السراء  : 

 .شكر هللا  -1

 . الجزع -2

 .  التسخط -3
  

 من أسماء األنبياء  : 

 .جبريل عليه السالم  -1

 . هود عليه السالم -2

 .   ميكائيل عليه السالم -3
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 أمام اإلجابة الصحيحة : (  √أضع عالمة )  *

 رمضان يكون :  اإلحسان في صوم 

 اإلكثار من إعداد األطعمة المتنوعة بسبب الجوع )   (. -1

 )   (.  باالمتناع عن األكل والشرب مع قدرته عليهما ألنه يعلم أن هللا يراه  -2

 

  : عندما أصدق في قولي فإني أستشعر قول هللا تعالى 

 خائنة األعين وما تخفي الصدور( )   ( .  ) يعلم -1

 )سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا (       )   ( .  -2

 

  إن هللا يحب إذا عمل أحدكم عمالا أن يتقنه ( فمن األمور صلى هللا عليه وسلم قال رسول هللا ( :

 على إتقان العمل : تي تساعد ال

 العبد ليوم الحساب والعلم بأن العمل أمانة ومسؤولية )  (. تذكر -1

 )  (. التراخي والكسل الغش والخداع و -2

 

  : مما يعينني على ترك الكذب استشعاري بأن هللا 

 غفور رحيم  )  (. -1

 سميع بصير )  (.  -2

 

  : أُْحسن في صالتي ألني أعلم أن هللا 

 ومطلع عليَّ  )  (. يراني -1

 (. عليم بذات الصدور )   -2

 

  : الواجب على المسلم عند السراء 

 التكبر )   (. شكر هللا وعدم االختيال أو -1

  الصبر وعدم الجزع أو التسخط )   (. -2

 

  : استعد لليوم اآلخر بفعل ما أمر هللا به 

 كالصالة والصدقة )   (.  -1

 الكذب وعقوق الوالدين )   (.  -2

  

 عدد أركان اإليمان  : 

 )  (. خمسة أركان -1

 )  (. ستة أركان -2
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  أبين أمام كل آية مما يلي ما تدل عليه : 

 ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدٍر (تعاىل: )قال  -1
 

 

ُكلٌّ آَمَن بِاللَِّه َوَمََلِئَكِتِه   ۚ  آَمَن الرَُّسوُل ِبَا أُنزَِل إِلَْيِه ِمن رَّبِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن قال تعاىل: ) -2
ن رُُّسِلِه (  وَُكُتِبِه َوُرُسِلِه ََل نُ َفرُِّق بَ ْْيَ َأَحٍد مِّ

 

 

 (ونَ ِإنَّ اللََّه َمَع الَِّذيَن ات ََّقوا وَّالَِّذيَن ُهم ُّمُِّْسنُ قال تعاىل: ) -3
 

 

 

              ****************************************************** 

 أعدد ثالثة من : 

 .ماء الرسل عليهم السالم ـميت بأسـسور القرآن س -1

.................... ، .................. ، ................. 
 .ها هللا تعالى ـالكتب التي أنزل -2

 .................... ، .................. ، .................  
 ماء اليوم اآلخر.  ـميت بأسـسور القرآن س -3

 .................... ، .................. ، ................. 
    ****************************************************** 

 :  أجيب عن المطلوب

لُّوا أ ن اْلِبرَّ  لَّْيس  : ) تعالى قال - 1 ُكمْ  ُتو  ل   ُوُجوه  ْشِرقِ  ِقب  ْغِربِ  اْلم  اْلم  ِكنَّ  و  ل َٰ نْ  اْلِبرَّ  و  ن   م  ْومِ  ِباهللَِّ  آم  اْلي   اآْلِخرِ  و 

ةِ  ِئك  ال  اْلم  ابِ  و  اْلِكت  ِبيِّين   و  النَّ  (و 

ا من أركان اإليمان ، هي : -أ(   تضمنت هذه اآلية عددا
     .................... ، .................. ، ................. ،  .................. ، ................. 
 

  ما الركن الذي لم يرد في هذه اآلية ؟  -ب(
      ................................ 
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 يناسبها :  أمأل الفراغات بما 

 .......................  عليه السالم على موسى ه هللاالكتاب الذي أنزل -1

 عدد أركان اإليمان ......................  -2

 جميع األنبياء دعوا إلى ..................................................... -3

 .............................  أول الرسل ......................... و آخرهم  -4

 معنى اإليمان بالقدر خيره وشره التصديق بأن.............................................  -5

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

 ........................................................ اإلحسان أن تعبد هللا ................. -6

      ******************************************************  

 :  العمود ) ب (  المعنى المناسب له فيمن العمود ) أ ( بالمصطلح أصل 

 ) ب (  ) أ (

التصديق بالكتب التي أنزلها هللا على رسله عليهم  -1
 الصالة السالم لهداية  الناس .

 اإلحسان

التصديق بجميع الرسل عليهم الصالة والسالم ، من  -2
أولهم نوح عليه الصالة و السالم إلى آخرهم محمد 

 صلى هللا عليه وسلم واعتقاد أنهم أفضل الخلق .

 اإليمان باليوم اآلخر

 التصديق بيوم القيامة وهو يوم الجزاء . -3
اإليمان بالقضاء 

 والقدر

التصديق بأن كل مايقع من خير أو شر فهو بقضاء  -4
 هللا وقدره .

 اإليمان بالرسل

 اإليمان بالكتب أن تعبد هللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . -5

 

 :  في العمود ) ب (  الرسول الذي أنزل عليهباسم من العمود ) أ ( الكتاب الذي أنزله هللا أصل 

 ) ب (  ) أ (

 موسى عليه السالم القرآن الكريم  -1

 داوود عليه السالم التوراة -2

 عيسى عليه السالم الزبور -3

 محمد صلى هللا عليه وسلم اإلنجيل -4
 


