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إعداد المعلمة :ناريمان النتشة

(جميع الفروع)

نضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي:

 .1ما الذي يدخل في حديث النبي صلى هللا عليه وسلم " أربعة تجري عليهم أجورهم "....؟
أ .اإلصالح بين الناس.

ب .تربية األبناء وحسن تأديبهم.

ج .صوم يومي االثنين والخميس.

د .اإلحسان إلى الجار وعدم إيذائه.

 .2ماذا تسمى الصدقة التي يستمر نفعها بعد وفاة صاحبها؟
ب .الصدقة الجارية.

أ .الصدقة الواجبة.

د .صدقة الفطر.

ج .الزكاة المفروضة.

 . 3ما المقصود بالرباط في سبيل هللا

ب .الوحدة وعدم الفرقة والخالف.

السنة النبوية.
أ .التمسك بالقرآن و ّ
ج .التحلي بالفضائل واألخالق الحميدة.

د .اإلقامة في أماكن الصراع مع األعداء.

أي اآلتية ليست من طرق نشر العلم النافع؟
ّ .4
أ .القدوة واألسوة الحسنة.

ب .تعليم الخير للناس.

ج .بناء المدارس والجامعات.

د .تحقيق الشهرة بين الناس.

 .5أي اآلتية ال تعتبر من صور بر الوالدين بعد وفاتهما؟
أ .ا زيارة أقربائهما.

ج .قضاء ديونهما.

ب .الدعاء لهما.

د .الصالة عنهما.

 .6ما العمل الذي يقوم به الولد وال يصل ثوابه للوالدين؟
أ .الصدقة عن روحهما.

ج .الدعاء لهما بالرحمة.

ب .قضاء الصالة عنهما.

د .قضاء ديونهما.

 .7ما العمل الذي يقوم به األبناء و يصل ثوابه للوالدين بعد موتهما؟
أ .الصدقة عن روحهما.

ب .عمل األربعين لهما.

ج .قضاء الصالة عنهما.

د .عمل ّأول سنوية لهما.

أي اآلتية ال ُي ّعُّد صدقة جارية؟
ُّ .8
أ .بناء المدارس.

ب .حفر اآلبار.

ج .وقف ثمار األشجار.
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د .إكرام الضيف.

أي اآلتية ال يعد من فضل الصدقة الجارية؟
ٌّ .9

ب .رفع الدرجات.

أ .النجاة من العذاب.

ج .استجابة الدعاء.

د .تكثير الحسنات.

أي اآلتية ال يعد من فضل الصدقة الجارية على المتصدق؟
ٌّ .11
كسب رضا هللا.
أُ .

ب .رفع الدرجات.

ج .النجاة من العذاب.

د .تحقيق األخوة.

 .11لم ال ينقطع ثواب الرباط في سبيل هللا؟ ألن:
ب .أعمال البر تتحقق بالسالمة من العدو.

أ .المرابط ينقطع عن أهله.

د .الرباط يؤدي إلى الترابط االجتماعي.

ج .الرباط يؤدي إلى قتل األعداء.
 .12ما المقصود بتسبيل الثمر؟
أ .قطف الثمار بعد نضجها.

ب .تقليم أغصان الشجر.

ج .جعل الثمر في سبيل هللا.

د .إزالة األعشاب الضارة.

 .13أي اآلتي ال ينقطع ثوابه بعد موت صاحبه؟
أ .البكاء من خشية هللا تعالى.
ج .الرباط في سبيل هللا.

ب .ذكر هللا في خالء والبكاء تعظيما له.
د .قيام الليل حتى تتورم األقدام.

 .14أي اآلتية يدل على رحمة هللا بعباده بعد الموت؟ أن هيأ لهم:

أ .سبل المغفرة.

ب .سبل التوبة.

ج .أعماالً ال ينقطع ثوابها.

د .سبل الهداية.

 )2نذكر مثا ًال واحداً لكل مما يأتي.:
.1الصدقة الجارية :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
 .2العلم النافع :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
 .3الرباط في سبيل هللا :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
 )3نذكر أربعة من األعمال التي ُتعد من بر الوالدين ،ويقع أجرها في ميزان حسناتهم:
.1ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .2ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.3ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .4ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 )4نستنتج من الدرس ما يدل على رحمة هللا تعالى لعباده المؤمنين وحبهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفقكم هللا
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