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التمرين الثالث:

و سلم هو خاتم األنبياء و الرسل اختاره هللا لهداية الناس الرسول صلى هللا عليه 

 إلى وحدانيته و تبليغ رسالته إلى عباده.

 بما اشتهر صلى هللا عليه وسلم؟ -

 و ماهي معجزته؟ -

لماذا يجب على المسلم طاعته و محبته؟ -

 اكمل اآلية: -

................................ تعالى: ل قل إن كنتم تحبون قال هللا

..................................................و هللا غفور رحيمل.

بالتوفيق
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 التمرين األول: وضع )ص( أو )خ( أمام اإلجابة وتصحيح الخطأ

 (خالصالة في حالة المرض.)يعفى المسلم من  -

 ال يعفى المسلم من الصالة في أي حال من األحوال.  -

 (صشرع هللا قصر الصالة في حالة السفر.) -

 (خزكاة الفطر واجبة على األغنياء فقط.) -

 زكاة الفطر واجبة على كل مسلم و مسلمة. -

 (خالتيمم يكون بالماء.) -

 التيمم يكون بالصعيد الطيب. -

 أكمل: التمرين الثاني

 زكاة الفطر هي الصدقة التي يخرجها المسلم في نهاية رمضان.

  حتى  للفقراء والمساكينو تعطى   كل مسلم و مسلمةهي واجبة على  -1

 .يشاركوا المسلمين فرحة العيد

 .قبل صالة العيديجب أن تخرج زكاة الفطر  -2

 التمرين الثالث:

هو خاتم األنبياء و الرسل اختاره هللا لهداية الناس  الرسول صلى هللا عليه و سلم

 إلى وحدانيته و تبليغ رسالته إلى عباده.

 بالصدق و األمانة.اشتهر صلى هللا عليه و سلم  -

 .القرآن الكريممعجزته هي  -

 هللا في طاعته و محبته طاعةيجب على المسلم طاعته و محبته ألن   -

 اكمل اآلية: -

لكم  هللا فاتبعوني يحببكم هللا و يغفر تعالى: ل قل إن كنتم تحبون قال هللا

 و هللا غفور رحيمل.  ذنوبكم

الرتبية اإلسالمية مادة      يف        للفصل الثاني  1اختبار رقم تصحيح 


