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_________Date:

Class: 10
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Subject:

______________Name:

السؤال األول :ضع عالمة (√) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (×) أمام العبارة الخطأ:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

قسم هللا الناس الى ثالثة أقسام بسورة الفاتحة
لسورة الفاتحة ثمانية مواضيع اساسية تتناولها .
ثمرات القراءة خمس ثمرات .
من فضائل العلم الشرعي انه عالمة لحب الناس للعبد.
مصادر العلم والمعرفة في اإلسالم اربعة مصادر.
من آداب القراءة التنويع في الكتب .
تضمنت سورة الفاتحة مواضيع منها انواع التوحيد وهما نوعان للتوحيد.
تعتبر السنة النبوية المصدر االول للتشريع.
أعظم هبه هلل للعبد بعد اإليمان هي الحياة.
مما يحفز على القراءة استحضار ثمراتها علي الغير.
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السؤال الثاني :أجب عن اآلتي:
اذكر ثالثة من فضائل سورة الفاتحة؟
.___________________________________________________________. 1
.___________________________________________________________. 2
.___________________________________________________________. 3
اذكر مصادر العلم والمعرفة ومثل لكل منها بمثال:
.___________________________________________________________. 1
.___________________________________________________________. 2
.___________________________________________________________. 3
السؤال الثالث :إمأل الفراغات بكلمات مناسبة مما يأتي:
السنة  -الفاتحة  -العمل بالعلم  -جهله  -الوقت  -الحمد هلل  -مكية  -العلم  -توحيد الصفات -توحيد الربوبية
.1

____________ وهو افراد هللا بافعاله تعالى .

.2

_________________ وهو اثبات االسماء وصفات الكمال هلل تعالى .
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)
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.3

________________ما اضيف للنبي من قول او فعل.

.4

سميت ______________النها بداية للقرآن الكريم.

.5

القراءة من أفضل السبل لتحصيل ____________

.6

من ثمرات القراءة حفظ _______________ فيما يعود بالنفع للقارئ.

.7

على المسلم أن يتعلم ما اليعذر ___________________.

.8

سورة الفاتحة ____________وعدد آياتها سبع آيات.

.9

دل قوله تعالى ______________ على حبه الثناء لكي يثنوا عليه عز وجل.

.10

________________ من ثمرات العلم وهي أعظمها.

السؤال الرابع :ضع دائرة حول حرف اإلجابة الصحيحة:
 -1ثاني مصادر العلم والمعرفة هي :
أ -الوحي اإللهي

ج -العلم الشرعي

ب -العقل

 -2من آداب القراءة :
أ-استشارة المختصين

ب -اختيار المكان الصحيح

ج -تعلم القرآن والتشريع اإلسالمي

 -3هناك من يجعل---------المصدر الوحيد للمعرفة وما عداها خرافة ووهم:
أ -العلوم المثبتة

ب -الحواس

ج -األبحاث

 --------- -4من األخالق الحميدة والصفات الفاضلة التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم:
أ -صلة العلماء

ب -التواضع

ج -معرفة أخالق غيره

 -5من التوجيهات حول القراءة اإللكترونية:
أ -تخصيص وقت للقراءة

ب -جعل مسافة بينه وبين الحاسب

ج -كل ماذكر صحيح

