
 

 اختار اإلجابة الصحيحة :   درجات 10التوحيد  –أوال 

         م         محمد صلى هللا عليه وسلم          موسى عليه السال      : أنزل هللا القران على-1

 عيسى عليه السالم 

 

 اإلنجيل          التوراة   القرآن              : على نبينا عيسى أنزل هللا-2

 

محمد صلى هللا   نوح عليه السالم       آدم           :هم السالم هو آخر الرسل علي-3

 عليه وسلم 

 

موسى عليه السالم      عيسى عليه السالم        نوح        :أنزل هللا التوراة على  -4

 عليه السالم 

 

    محمد صلى هللا عليه وسلم       نوح            :أول الرسل عليهم السالم هو  -5

 إبراهيم 

 

 عقاب للناس بشرين ومنذرين      مخوفين للناس     م      :أرسل هللا الرسل -6

 

 هو التصديق بالكتب التي أنزلها هللا على رسله لهداية الناس-7

 اإليمان بالكتب      اإليمان بالرسل      اإليمان بالمالئكة       

 

 لصوم فقط  ا  الصالة فقط                عبادة هللا      : إلى جميع األنبياء دعوا  -8

 

 ةمالئك   كتب       رسل              : هم السالم هم نوح وهود وصالح علي -9
 

 ر الزبو         التوراة       القرآن         :   على داود عليه السالمأنزل هللا - 10
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 اختار اإلجابة الصحيحة درجات   10انيا الفقه ث

 من األوقات المستجاب فيها الدعاء  -1
 عند النوم                   بعد األكل          بين األذان واإلقامة 

 

   قال رسول هللا )إذا سألت فسأل هللا ( يدل هذا الحديث على :   -2
 الصالة    عو غيره           الصدقة            المسلم يدعو هللا واليد

 

   قال تعالى )وقل رب زدني علما ( تدل اآلية على :  -3
 رحمة      طلب العلم  ال طلب         طلب الرزق

  

 حضور القلب في الدعاء بمعنى :  -4
 ال أفكر في شي آخر        أفكر في دروسي       أفكر في الطعام

 

 ليه وسلم مع أصحابه كان رسول هللا صلى هللا ع -5
 يتكلم في الدين فقط يمزح معهم             ال يمزح معهم         

 

 مور الدين  المزاح في أ -6
 اليجوز              يجوز              مباح 

 

 كان أحد أصدقائك اليحب المزاح   إذا -7
 اترك المزاح معه  تستمر في المزاح معه             تترك مصاحبته      

 المزاح مع اآلخرين يكون  -8
 زاء        جميع ماسبقبدون ضرر           بدون استه

 

 عهمازحا مأخفى سعد عصا جده  -9
 تصرف صحيح        تصرف غير صحيح      تصرف مستحب 

 

 تدل اآلية على ربنا ءاتنا من لدنك رحمة (قال تعالى ) -10
                  طلب الرحمة           طلب المغفرة         طلب الهداية  

 

 

 انتهت األسئلة                                         

 ع بالتوفيقتمنياتي للجمي                                  


