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 -:أكمل األيات الكريمة مما حفظت  -1
  وأرجلكم إلى الكعبين وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم  وجوهكم فاغسلوا الصالةإلى  امنوا إذا قمتم يأيها الذين   " 
 كيف يتوضأ المسلم ؟  -2

حلها القلب ثم يقوم بعد ذلك بغسل اليدين إلى الرزغين ثالث مرات وبعدها المضمضة ثالث ثم مالوضوء بالنية و  يبدأ
 .غسل الوجه كاماًل وبعده غسل اليدين إلى المرفقين ثم مسح الرأس وبعدها األذنين ويليها الرجلين إلى الكعبين األستنشاق ثم 

 أكبراهلل أكبر   اهلل        أكبر  اهلل    اهلل أكبر  :   أكمل مكان النقط  -3
 دًا  رسول اهلل أشهد أن محم  إال اهلل    أشهد أن ال إله                            

 على الصالة  حي          الة   حي على الص                           
 حى على الفالح    حي على الفالح                                      

 اهلل أكبر                         اهلل أكبر                           
    ال إله  إال اهلل                                          

 "وعشرين درجة  فذ بــــسبعضل  من صالة التف صالة الجماعة" قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  -4
 يفعل ونتبعه فى كل ماوف متساوية خلف األمام فى صف( اثين أو أكثر) ة مجموعى أن نصلى صالة الجماعة ه -5
 ما فضل صالة الجماعة ؟ -6

 صالة الجماعة أفضل عند اهلل من صالة الفرد بسبع وعشرين درجة 
 ان تركه نظيفذا حل بمكالمسلم إ -7
 اً ه نظيفًا وبيته نظيفسلم يجب أن يكون جسمالم -8
 اإلسالم دين النظافة  -9

 ته و مدرستهحافلو ده ه وشارعه ومسجى بيتظ علفايحسلم الم -01
 األنبياء والمرسلين على  ب التى أنزلها اهلل بكل الكت السماوية هو أن نؤمن  لكتباإليمان با -00
 ير والسعادة فى الدنيا و األخرة خهم العبادة اهلل  وتحقق ل تدعو الناس إلى الكتب السماوية جميعها -02
 .كتاب أُنزل من عند اهلل  يم هو أخرر القرآن الك -01
 الدنيا واألخرة فى  والسعادة الخير يحقق لك  القرآن -04
 لكريم ا ُمحمد القرآن ااهلل على سيدنأنزل  -05
  دنا موسى على سي ُأنزل التوراة -06
 عيسىأنزل اهلل تعالى اإلنجيل على سيدنا  -07
 إلى يوم القيامة  اهلل خالدةمعجزة  من عند آن الكريم القر  -08
 ل زمان  و مكان ة لكالقرآن الكريم جاءت تعاليمه صالح-09
 و التبديل  التخريف  آن منحفظ اهلل تعالى القر  -21


