
،  وقد اثر  ةالفراش وغیابھا عن بعض الحصص الدراسی ةبرد ما جعلھا طریح ةولكن أصیبت بنزل ةمجد ةتلكماس تلمیذ       
 ةساخط األمر أولراجعت ذلك في البیت وتراجعت نقط بعض فروضھا، ما جعلھا في  أنھاذلك في نقص في معارفھا رغم 

تذكرت بعض ما استفادتھ من بعض دروسھا حول ان كل شيء بقضاء هللا وقدره وكذلك  أنوقع لھا، ولكن ما  على ما ةمتحسر
كالمدثر والمرسالت ، حتى بعثت ،باإلضافة الى معاني بعض السور  ةفي الدعو ةتذكرت صبر الرسول رغم ما لقیھ من مشق

 تفوقھا وتمیزھا والسعي نحو ھدفھا. إلىنفسھا من جدید وعملت باجتھاد في ما تبقى وعادت 
 :ةاجب(ي) على األسئلة اآلتي ةانطالقا من هذه الوضعي

 قال تعالى: ن) 2كما ھو مطلوب ( اكتبھاو با� وبقضائھ كما فعلت تلكماس واإلیمان الصبر إلىالتي تدعوا  اآلیاتبعض ذكر أت -1
......................................................والمرسالت........................................................................................ -

المرسالت) ة(سور..لواقع.............................................................................................................................
............................................................................................................... وقالو لو كنا نسمعوقال سبحانھ: (   -

 )ة الملك(سور )بذات الصدور ...................................................................................................................
ن)0,75( لتذكر تلكماس بھا المعنى المناسب للمفردات أمام) ×( ةعالم أضع - 2

 خلل ونقص شقوق وصدوع :تفاوت
َرتْ  فتحت فرجت  أُّخِ

 تكبر وعناد إعراض وتباعد نفور
 ......................................................: ....... بالمْجرمین : ن)0,5( في حرف الجیم ةالتجویدی ةتذكر القاعدأ - 3
ن)0,5(؟كان الرسول یفعل في سبیل دعوتھ لالسالم حتى اقتدت بھ تلكماسماذا  -4

............................................................................................................. 
ن)0,75(جب(ي) ب صحیح او خطأ فم یلي:أ-5

 .....................................................................التراویح تصلى قبل العشاء في رمضان  
 ..............................................................................رضیت امرأة عمران لما رزقھا هللا مریم ...... 
 .................................................................... اصل الى ھدفھتتلكماس استفادت من صبر الرسول ل  

)ن2) امام الجوب الصحیح (×ضع عالمة (أ -6
 البلوغ تالوة القران اإلسالم  من شروط الصیام
 تعجیل الفطور النیة الكف عن تعمد القيء  من فرائض الصیام

 لقولھ تعالى .................................................................... ن)1( أستذل على ان الصیام فرض -7
................................................................................................................... 

جابة عما یليباإل أحاول أن أتذكر احداھا قصص بعض الصالحین والصالحات ى الجد والمثابرةعل من ما حفز تلكماس
نقط)1 ( -خالق  -  القمر والشمس -حاورھم  –األصنام– مأل الفراغ بما یناسب مما یلي:أ: -8

وھو هللا سبحانھ ...........للكون  أن إلىتوصل  ،أفالفلما .......................عن الحقیقة من خالل تفكره في إبراھیم  بحث سیدنا 
ابتغاء الخیر والنجاة لھم، ولكنھم   بأدب...................التوحید بالعقل والتفكر و إلىمحاوال ان یدفعھم قومھ  إلىوتعالى وعاد 

 ماض في دعوتھ ، وحاربوه وھو.............ا بعبادة تمسكو
ن)0,5(؟ الناسعامل بھ أإبراھیم مع قومھ وس ماذا استفدت من قصة -9

 ...................................................................................................................................................
.ن)1(؟الخاص بأسلوبي إبراھیم وكیف حاور قومھقصة  عن أعبر -10

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

وهللا ولي التوفیق  


