
 

 الديانةيف مادة  مذاكرة بيتية 
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**انتهت األسئلة**

www.alandalos-school.com                                 Tel. 2218807                              info@alandalos-school.com 

 قبل هللا رؼبنى :  )  ثى نزجهغٕا أشذكى ٔيُكى يٍ ٌزٕفى ٔيُكى يٍ ٌشد إنى أسرل انؼًش نكٍال ٌؼهى يٍ ثؼذ ػهى شٍئب (. 

 5 ( .  اكزت يؼُى قٕنّ رؼبنى : ) أسرل انؼًش -1

 11 ػالو ٌذل قٕنّ رؼبنى : )  ثى نزجهغٕا أشذكى (  -2

 11  ٌأرً: نكم يًب -يًب ٔضغ ثٍٍ قٕسٍٍ -اخزش اإلجبثخ انصذٍذخ   -3

 ػبسض نهسكٌٕ(  يذ - إخفبء – شفٕي إخفبء -فً قٕنّ رؼبنى : ) يُكى يٍ  (  : ) إظٓبس شفٕي - أ

 انشاء ( . –بء انف –انخبء  –) انجٍى   يٍ دشٔف انالو انشًسٍخ  :  -ة   

 11  ) ثى َخشجكى طفال ( . اكزت يشادم اإلَسبٌ انؼًشٌخ انًسزُجطخ يٍ قٕنّ رؼبنى :   -4

 11 (  ػُذ انٕقف ػُذْب يغ انزؼهٍم .  َخشجكى طفال األدكبو انزجٌٕذٌخ  فً قٕنّ رؼبنى : )  اثٍٍُ يٍ ٔضخ -5

 25  اكزت اٌَخ انذانخ ػهى يشادم خهق اإلَسبٌ . -6

 أجب عن األسئلة اآلتية :  السؤال الثبني :

 11  اكزت انذذٌث انذال ػهى يُزنخ انشٍٓذ. -1

 5 اسزُزج ثٕاة انشٍٓذ يٍ قٕنّ صهى هللا ػهٍّ ٔ سهى :  -2

 ) ٌشفغ انشٍٓذ فً سجؼٍٍ يٍ أْم ثٍزّ ( 

 21 ػهم يب ٌأرً :  - 3

 انشٍٓذ ٔدذِ ٌزًُى انشجٕع إنى انذٍَب ثؼذ دخٕنّ انجُخ . –أ  

 جؼم هللا رؼبنى نهشٍٓذ يكبَخ ػظًٍخ ػُذِ . –ة  

 السؤال الثبلث : أجب عن األسئلة اآلتية :

 21 ؟ األػًبل انزً قبو ثٓب انُجً صهى هللا ػهٍّ ٔسهى نضًبٌ َجبح سدهخ انٓجشحيب  -1

 11                    نكم يًبٌأرً  -يًب ٔضغ ثٍٍ قٕسٍٍ  -اخزش اإلجبثخ انصذٍذخ   -2

 انطؼبو فً انٓجشح  إنى انًذٌُخ , كبٌ دٔسا نـ :  إػذاد -أ

 أسًبء ثُذ أثً ثكش ( .   –ػجذ هللا ثٍ أسٌقظ   –ػجذ هللا ثٍ أثً ثكش  –) أثً ثكش انصذٌق 

 ْذف ثُبء انًسجذ انُجٕي ْٕ :   -ة 

 ثُبء االقزصبد ( . –انًسبٔاح   -يشكز انؼهى ٔانزؼهى  –) انذشاسخ 

 السؤال الرابع : أجب عن األسئلة اآلتية : 

 21:        ايأل انفشاغبد اَرٍخ

ُجِٕدِ رؼبنى  نهؼقم  ُٔ  أًٍّْخ كجٍشح فً دٍبِح اإلَسبٌ, فٕٓ ًٌكُّ يٍ يؼشفِخ هللاِ رؼبنى يٍ خالل ................. فً دالئم 

ٍَ .........ِ رذقٍق انًصبنخ.ْٕٔ .......................... انزي ًٌٍِّز ثّ   انخطأ يٍ ............., ٔانُفَغ ي

  السؤال الخبمس : أجب عن األسئلة اآلتية :

 11  ثٍٍ أثش انؼهى ٔ انزؼهى فً دٍبح اإلَسبٌ يٍ دٍث :    - 1

 انزؼبيم يغ انُبس ( –) ثُبء انشخصٍخ 

 11  انؼقهٍخ . اكزت اثٍٍُ يٍ أسبنٍت رًٍُخ انزكبء ٔ رطٌٕش انقذساد - 2

 21ٔ اثٍٍُ يٍ يجبالرّ .   د أثشٌٍ يٍ آثبس انزقهٍذ األػًى ػذ – 3

 

السؤال األول : أجب عن األسئلة اآلتية : 


