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األول
معلمات الدين

الفقرات من ( )0إلى ( )01اختاري البديل الصحيح:

4
2

العاقبة الحسنة المتثال أم موسى أمر هللا سبحانه وتعالى وإلقاء موسى عليه السالم في اليم جعلت موسى:
(أ) وزير بني إسرائيل

(ب) نبيا ً من الصالحين

شكر هللا على النعم من صفات األنبياء ،فالواجب على المسلم:
(ب) التكبر والتجبر
(أ) العصيان والطغيان

(ج) ملكا على مصر
(ج) اإلعراض والتصدي

(د) وزير من الصالحين
(د) االقتداء واالتباع

تثبيت هللا سبحانه وتعالى لإلنسان عند الشدائد والكروب واآلية الدالة على ذلك:
3

1

5

َّللا َح ٌّق)
(ب) (لِ َتعْ لَ َم أَنَّ َوعْ َد َّ ِ

(ج) (لَ ْو َال أَن رَّ َب ْط َنا على َق ْل ِب َها)

(د) (وكذلك َنجْ ِزي
ِين)
ْالمُحْ سِ ن َ

(ب) كبار السن

(ج) األوالد

(د) الفقراء

(أ) ( َولَمَّا َبلَغَ أَ ُ
ش َّدهُ واستوى
آ َت ْي َناهُ)
خص فرعون بالقتل من بني إسرائيل:
(أ) البنات

عقاب هللا لقارون بسبب إعراضه عن الحق والبغي في األرض كان السبب لهداية:
(أ) فرعون وزوجته

(ب) موسى عليه السالم

(ج) بني إسرائيل

(د) بني هاشم

تؤثر مجالسة رفقاء السوء سلبًا على صاحبها ،حيث أنها تدل على:
6

7

8

9

44

44

42

(أ) معرفة الحق وااليمان به

(ب) طيب الكالم والصالح

(ج) عمل السيئات وسوء
الخلق

(د) تعليم العلم الشرعي

تحدث القرآن عن قصص األنبياء عليهم السالم واختصت سورة القصص بكل من:
(أ) إبراهيم ولوط

(ج) داود وسليمان

(ب) موسى وقارون

(د) يوسف وهود

الخطاب في قوله تعالى (:قُ ِل ا ْل َح ْم ُد ِ َلِلِ) ل:
(أ) النبي صلى َّللا عليه وسلم

(ج) موسى عليه السالم

(ب) الطاغية فرعون

(د) المتكبر قارون

كان موسى قرة عين المرأة فرعون ألنها:
(أ) كذبت وأعرضت

(ج) آمنت به وصدقته

(ب) كفرت به

المراد باليم الذي أمر هللا تعالى ام موسى بإلقاء رضيعها فيه هو:
(أ) نهر النيل

(ب) بحر العرب

(د) مكرت به

تتتبه وصدقته
(ج) نهر الفرات

(د) البحر األحمر

نوع التوحيد الذي تقرره آيات سوره النمل توحيد:
(أ) الربوبية

(ج) األسماء والصفات

(ب) األلوهية

(د) العبادة

السعادة الحقيقية تكون باإليمان بالِل والعمل:
(أ) الصالح

(ج) الناقص

(ب) الفاسد

(د) المخالف
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نوع الوحي الذي أوحاه هللا تعالى ألم موسى عليه السالم هو وحي:
43
41
45

(ب) إرشاد

(أ) إلهام

(ج) إتقان

(د) إصالح

طاعة هللا فيما أمر واجتناب ما نهى ،تعريفًا لـ:
(ب) الجهل

(أ) التقوى

(ج) القوة

(د) الحكمة

تنكير سليمان عليه السالم لعرش ملكة سبأ ل:
(ب) يساعدها

(أ) يحميها

(ج) يختبرها

(د) يأخذ مالها

الفقرات من ( )4إلى ( )9زاوجي بين (األدلة) في العمود األول مع (مدلوالتها) من العمود الثاني:
األدلة
( )1قال تعالىَ ( :و َمن َكفَ َر فَإ ِ َّن َربِّي َغنِ ٌّي َك ِريم)

مدلوالتها
(أ) الفرح المذموم هو الذي يلحقه البطر والتكبر على
الناس

( )2قال تعالى( :قَالَ ْ
ت نَ ْف ِسي َوأَ ْسلَ ْم ُ
ت َربِّ إِنِّي ظَلَ ْم ُ
ت َم َع ُسلَ ْي َمانَ
ِ َّّلِلِ َربِّ ْال َعالَ ِمينَ )
( )3قال تعالىَ ( :و َمن يُرْ ِس ُل ال ِّريَا َح بُ ْش ًرا بَ ْينَ يَ َديْ َرحْ َمتِ ِه ۗ إِ َٰلَه َّم َع َّ
هللاِ ۚ
تَ َعالَى َّ
هللاُ َع َّما يُ ْش ِر ُكونَ )
ُ
ت َعلَيْ ِه
ض ِعي ِه ۖ فَإ ِ َذا ِخ ْف ِ
( )4قال تعالىَ ( :وأَوْ َح ْينَا إِلَ َٰى أ ِّم ُمو َس َٰى أَ ْن أَرْ ِ
فَأ َ ْلقِي ِه فِي ْاليَ ِّم)

(د) إسالم ملكة سبأ على يد سليمان عليه السالم

( )5قال تعالى( :و َما ُكنتَ ِمنَ ال َّشا ِه ِدينَ )

(هـ) إخفاء أم موسى ابنها من فرعون كي ال يقتله

ير ِم ْن قَ ْبلِك)
( )6قال تعالى( :لِتُ ْن ِذ َر قَوْ ًما َما أَتَاهُ ْم ِم ْن نَ ِذ ٍ
( )7قال تعالى( :إِ َّن َّ
هللاَ ال ي ُِحبُّ ْالفَ ِر ِحينَ )
( )8قال تعالىَ َ( :و َال يُلَقَّاهَا إِ َّال الصَّابِرُونَ )
ت
( )9قال هللا تعالىَ ( :و َمن َجا َء بِال َّسيِّئَ ِة فَ َال يُجْ زَ ى الَّ ِذينَ َع ِملُوا ال َّسيِّئَا ِ
إِ َّال َما َكانُوا يَ ْع َملُونَ )

(ب) هللا تعالى يعم بنعمته المؤمن وغيره
(ج) ال يؤتي الجنة إال الصابرون على طاعة هللا وعن
شهوات الدنيا

(و) صدق نبوة محمد صلى هللا عليه وسلم باإلخبار عن
قصص األنبياء السابقين
(ز) من عدل هللا بعباده أنه يجازي العاصين بقدر سيئاتهم
(ح) إنزال الغيث من السماء رحمة من هللا لعباده ،لذا فهو
المستحق بالعبادة
(ط) مهمة النبي صلى هللا عليه وسلم اإلنذار والتبليغ
(ي) وعد هللا بني إسرائيل بالنصر والتمكين على فرعون

السؤال المقالي :أجيبي عما يلي:
أ -املئي الفراغات التالية بما يناسبها من كلمات:
 -1يعامل َّللا عباده الطائعين بالفضل وذلك بمضاعفة ..........................
 - 2الفرح نوعان :فرح محمود وفرح .........................
 -3النهاية السعيدة لمن اتقى َّللا سبحانه وتعالى وفعل أوامره واجتنب نواهيه ،هي الفوز ..............................
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 -4عدم إسالم ملكة سبأ من أول األمر.
......................................................................................................................................................................
.

 -2كان موسى عدوا لفرعون وقرة عين المرأته.

.......................................................................................................................................................................
 -3قتل فرعون للبنين من بني إسرائيل دون البنات.
......................................................................................................................................................
ج-بيني معاني الكلمات التا لية:
الكلمة

معناها

الصرح
ثاويًا
الشاهدين

د -فسري كال مما يلي:
ِ ۖ إِ َّن َّ
ك ِمنَ ال ُّد ْنيَا ۖ َوأَحْ ِسن َك َما أَحْ سَنَ َّ
ك َّ
هللاُ إِلَيْ َ
صيبَ َ
 )4قوله تعالىَ ( :وا ْبت َِغ فِي َما آتَا َ
هللاُ ال َّدا َر ْاْل ِخ َرةَ ۖ َو َال ت َ
َنس نَ ِ
هللاَ
ك ۖ َو َال تَب ِْغ ْالفَ َسا َد فِي ْاألَرْ ِ
َال يُ ِحبُّ ْال ُم ْف ِس ِدينَ ).
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ُ
َت لَتُ ْب ِدي بِ ِه لَوْ َال أَن َّربَ ْ
ار ًغا ۖ إِن َكاد ْ
طنَا َعلَ َٰى قَ ْلبِهَا لِتَ ُكونَ ِمنَ ْال ُم ْؤ ِمنِينَ ).
 )9قوله تعالىَ ( :وأَصْ بَ َح فُ َؤا ُد أ ِّم ُمو َس َٰى فَ ِ
.................................................................................................................................... ................
....................................................................................................................................................
هـ  -حددي كال ما يلي:
 -1العقوبة التي عاقب َّللا تعالى بها قارون في الدنيا.
.......................................................................................................................... ...........................
ِين)
ض َو َال َف َس ًادا ۚ َو ْال َعا ِق َب ُة ل ِْل ُم َّتق َ
ِين َال ي ُِري ُد َ
ك الدَّا ُر ْاْلخ َِرةُ َنجْ َعل ُ َها لِلَّذ َ
 -2المراد بالعلو في قوله تعالى( :ت ِْل َ
ون ُعل ُ ًوا فِي ْاألَرْ ِ
...................................................................................................................................................
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