
 

 عدادية المشتركةمدرسة القرارة اإل

 ائيتثرإبيت تدري  مادة
 في

 سالميتاإل التربيت
  ساسياأل الثالث للصف

  ولاأل الدراسي الفصل

 فايزة مصلح    عذاد املعلمت /إ

 متابعت

 املذيرة املساعذة                                                        مذيرة املذرست                    

 نائلت البشيتي                                                عطاف سالمت     

 

 إشراف 

 دحالنحممذ مسرية املختص الرتبوي / 

 

 العام الذراسي 

 م 7102 -6102 



 

 تفاعلً (تذكر ) درس أنا أول / الدرس األ

 : الخطؤالعبارة  أمام( ×  ) العبارة الصحٌحة وعالمة أمام ( / ) السإال االول / ضع عالمة

 كل غسل ٌدي قبل األأ)  (  .1

 حوالقول الصدق فً كل األأ)  ( ال  .2

 تعاون معهم على الخٌرأساعدهم وأحب الناس وأ)  (  .3

 على نظافة جسمً ومالبسً حافظ أ)  (  .4

 رض األ رمً النفاٌات علىأ)  (  .5

 سنانً بالفرشاة والمعجون أنظف أ)  (  .6

 سالم بمعاملة غٌر المسلمٌن بالحسنى مر اإلأ)  (  .7

ً  إ)  (   عتدي علٌهأن أمسلم فٌجب  ذا اعتدى عل

  لى العفو والصفحإ)  ( دعا هللا المإمنٌن  .8

 و الشر أنستغل وقتنا فً فعل الخٌر )  ( .9

 هتم لترتٌب مالبسًأ)  ( ال  .11

 عتمد على نفسً فً حل واجباتً أ)  (  .11

 زوره فً الوقت المحددأذا وعدت صدٌقً بزٌارة إ)  (  .12

 داء الصالةأ)  ( نتوضؤ بعد  .13

 )  ( مدح هللا الذٌن ال ٌسامحون الناس  .14

 )  ( المإمن ال ٌساعد الناس  .15

 حسن تقوٌم أنسان فً خلق هللا اإل )  ( .16

 صلً فً الٌوم خمس مرات أ)  (  .17

 صلً أن أقبل  أتوضؤ)  (  .18

 لى صدٌقً عندما ٌتحدثإستمع أ)  (  .19

 :السإال الثانً / اختر االجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن 

 سلة المهمالت (  –الشارع  –) الحدٌقة وساخ فً ...........            األلقً القمامة وأ .1

 إزعاج المارة ( –رمً القمامة  –) إزالة الحجارة واألشواك                  من آداب الطرٌق .................  .2

 الشارع ( –المدرسة  –) البٌت ..............         أتلقى المعلومات النافعة فً  .3

 األسوٌاء ( –األشرار  –) الطٌبٌن     بتعد عن الرفاق ...........                    أ .4

 ألتخلص من العقاب (   -أحٌانا  –)  دائما        ...............                 أقول الصدق   .5

 القول و الفعل ( –الفعل  –) القول .............              ٌكون المسلم صادقا فً  .6

 الرسل  ( –الناس  –)  هللا   ..................        أنا مسلم و أتوكل على  .7

 أصحابه ( –نفسه  –) أبنائه     فً أعماله ......... كان الرسول ٌعتمد على  .8

 المكتب ( –السرٌر  –)   مكانها المخصص    أخلع مالبس المدرسة وأضعها فً ........... .9

 ٌعٌده إلى صاحبه ( –ال ٌسؤل عنه  –) ٌؤخذه   األمٌن هو من وجد شٌئا و ........... .11

 االثنٌن معا ( –الناس  –) هللا  ........ٌجب على المإمن أن ٌإدي األمانة حتى ٌنال رضى   .11

 خمس ( –أربع –) ثالث           نصلً فً الٌوم ....... مرات  .12

 

 

 



 

 كٌف تتصرف فً المواقف التالٌة . -السإال الثالث :

 عطاك البائع مبلغا ٌزٌد عن حقك ...........................................................................أ -1

 وجدت سوارا من الذهب فً الشارع  -2

......................................................................................... 

 توضؤت ولم تغسل قدمٌك  -3

........................................................................................... 

 -حاكم المواقف التالٌة :

 ال ٌعجبنً ( –) ٌعجبنً      أطفال ٌسخرون من عامل النظافة  -1

 ال ٌعجبنً (  -عرقلة الالعب المنافس .                ) ٌعجبنً  -2

 ال ٌعجبنً (  -) ٌعجبنً     ال أعتدي على أغراض زمالئً .     -3

 

 اإلٌمان باهلل تعالى  -الدرس الثانً :

 إلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن :اختر ا -السإال األول :

 لكل الناس ( –المإمنٌن فقط  –) العلماء فقط                              ............قدرة هللا واضحة لـ  -1

 الثالث ( –الثانً  –اإلٌمان باهلل هو الركن ............ من أركان  اإلٌمان   )  األول  -2

 الفراشة ( –النحل  –) النمل                          نؤخذ العسل من ..................   -3

 جمٌع ما سبق ( –الشكل  –اللون  –) المذاق                           تختلف الفواكه فً .............    -4

 جبرٌل ( –الرسول  –) هللا                       ............... وحده ٌستحق العبادة  -5

  الصوم ( –اإلٌمان  –) اإلسالم لب و قول باللسان وعمل باألركان ...........هو تصدٌق بالق -6

 الحلٌب( –المسك  –) العسل              الغزال ٌؤكل الطعام وٌنتج ...................  -7

 : العبارة الخطؤ أمامالعبارة الصحٌحة و عالمة خطؤ  أمامضع إشارة صح  -السإال الثانً :         

 )       ( المإمن ٌإمن بجمٌع أركان اإلٌمان . -1

 )       ( الكتاب الذي أنزل على سٌدنا محمد هو القرآن الكرٌم .  -2

 )       ( ما ٌصٌب اإلنسان من خٌر أو شر فهو من أعماله   -3

 )        ( اإلٌمان باهلل تعالى ٌعنً التصدٌق القلبً بوجود هللا تعالى . -4

 )        ( الكواكب و النجوم تصطدم ببعضها البعض ألنها تسٌر ببطء -5

 ( المسلم ٌعبد هللا تعالى وحده    )      -6

 )        ( اإلٌمان باهلل تعالى هو الركن األول  من أركان اإلسالم . -7

 )        ( ال ٌوجد شًء فً الكون ٌدل على وجود هللا . -8

 علٌنا بنعم كثٌرة .)        ( أنعم هللا  -9

 )     ( اإلنسان المإمن ٌتوجه إلى هللا وحده بالطاعة و العبادة . -11

 ( أركان اإلٌمان خمسة .     ) -11

 )     ( سخر هللا كل ما فً الكون لخدمة اإلنسان . -12

 )     ( تسٌر الكواكب فً الفضاء وال تصطدم ببعضها . -13

 

 

 



 

  اإلٌمان بالرسل و الكتب السماوٌة/ الدرس الثالث 

 : العبارة الخطؤ أماماإلجابة الصحٌحة وعالمة خطؤ  أمامضع عالمة صح 

 . صلى هللا علٌه وسلم)     (  أنزل هللا القران على سٌدنا محمد  -1

 ٌمان بالكتب السماوٌة من اركان االسالم .)     (  اإل -2

 )     (  ذكر القران الكرٌم اسماء جمٌع الرسل . -3

 . –علٌه السالم  –نزلت التوراة على رسول هللا عٌسى أ)     (   -4

 باً .)     (  جعل هللا تعالى لكل رسول كتا -5

 قران الكرٌم اخر الكتب السماوٌة ال)     (   -6

 )     (  نإمن بجمٌع الرسل الذٌن ذكرهم القران الكرٌم  -7

 )     (  من عقٌدة المإمن االٌمان ببعض الكتب السماوٌة -8

 )     (  دعا جمٌع الرسل الى عبادة هللا وحده  -9

 نزل االنجٌل على سٌدنا عٌسى أ)     (   -11

 خر الرسل هو سٌدنا نوح آ)     (   -11

 -السإال الثانً / اكمل الفراغ فً الكلمة المناسبة :

 ............ الناس و تعلٌمهم  ـرسل هللا الرسل لأ .1

 من صفات الرسل علٌهم السالم ......... و ..............  .2

 نزل القران الكرٌم على سٌدنا ............  .3

 السماوات واالرض من خلق ........... .4

 خرهم سٌدنا ...............آنبٌاء سٌدنا .............. وول األأ .5

 سماء الرسل الواردة فً القران الكرٌم .......... و ............. و ...........من أ .6

 خرهم ...........آول الرسل ................ وأ .7

 نزلت الصحف على سٌدنا .......... و..............أ .8

 .................. على سٌدنا موسى لهداٌة بنً ...........نزلت أ .9

 نزل الزبور على سٌدنا ................أ  .11

 نزله هللا تعالى لجمٌع الناس هو ...............أالكتاب السماوي الذي   .11

 ركان االٌمان ...........أعدد  .12

 ركان االٌمان هو ..............أرابع  .13

 ............ و ...............من واجبنا نحو الرسل ... .14

 الكتاب السماوي الذي ٌعمل به المسلم ................. .15

 رسل هللا سٌدنا محمد ل ....................أ .16

 الٌهود ٌإمنون بما جاء فٌه ................ .17

 السإال الثالث/ اذكر السبب :

 نعمل بكل ما جاء به ؟ م هو الكتاب السماوي الذي ٌجب أنالقران الكرٌ .1

............................................................................................. 

 



 

   رسل هللا سبحانه وتعالى الرسل ؟أ .2

............................................................................................. 

 السإال الرابع / 

 ....................... و ..................... واجبنا نحو الرسل من .1

 ؟ٌز القران الكرٌم عن غٌره من الكتب السماوٌة بم تم .2

.................................................................................. 

 سماء الرسل الذٌن ورد ذكرهم فً القران الكرٌم أذكر خمسا من أ .3

 ............... و ............... و ................... و................. و.................

 خر ٌمان بالمالئكة والٌوم اآلاإلالدرس الرابع /

 -كمل الحدٌث :أول / السإال األ

  ن تإمن بـأٌمان فقال : سئل النبً صلى هللا علٌه وسلم عن اإل .1

 ................و.....................و..............و.......................و......................

 ...............................................................؟ ما المقصود بالٌوم االخر  .2

 .............................................................لماذا خلق هللا الٌوم االخر ؟  .3

 العبارة الخطؤ : أمامحة وعالمة خطؤ العبارة الصحٌ أمامالسإال الثانً / ضع عالمة صح 

 عمالهم ٌوم القٌامة ٌحاسب هللا الناس على أ)   (  .1

 خلق هللا المالئكة من نار )   (  .2

 الحساب الجنة  مصٌر المإمن ٌوم القٌامة بعد)   (  .3

 ركان االٌمان أول من ٌمان باهلل هو الركن األاإل)   (  .4

 ركان االٌمان خمسة أ)   (  .5

 شٌاء التً ٌراها باأل ال ٌإمن المسلم إال)   (  .6

 ن الكرٌم آسرافٌل من المالئكة الذٌن ذكروا فً القرإ)   (  .7

 الكرٌمن آجبرٌل علٌه السالم من المالئكة الذٌن ذكروا فً القر)   (  .8

 هللا تعالى بالنفخ فً البوق  ٌؤمرهملك الموت هو من )   (  .9

 وامره أالمالئكة ٌعصون هللا وال ٌنفذون )   (  .11

 خر هو ٌوم القٌامة الٌوم اآل)   (  .11

 ر )   ( خلق هللا المالئكة من نو .12

 )   ( ٌدخل هللا الكافر الجنة وٌدخل المإمن النار  .13

 ال هللا ٌعلم مٌعاد الٌوم االخر إ )   ( ال .14

 -السإال الثالث / اختر االجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن :

 طٌن ( –نور  –) نار .............                       خلق هللا المالئكة من  .1

 ملك الموت ( –سرافٌل إ –) جبرٌل ............    مره هللا بالنفخ فً البوق ؤالملك الذي ٌ .2

 ستة ( –ربعة أ –) خمسة                        ٌمان ............. ركان اإلأعدد  .3

 القصر ( –الجنة  –) النار                          المإمن ٌدخل ................  .4

 ٌوم العٌد ( –نهاٌة العام  –) القٌامة       ٌحاسب هللا الناس على أعمالهم ٌوم ..........  .5

 نوح ( –عٌسى  –)جبرٌل  من المالئكة الذٌن ذكروا فً القرآن الكرٌم .......  .6

 

 

 

 



 

 "1سورة الضحى "  -الدرس الخامس :

 :أكمل باختٌار الكلمة المناسبة مما بٌن القوسٌن 

 قلى ( –فترضى  –سجى  -خٌر –ربك  –" األولى 

 ...... و لآلخرة ..........لك من ........... ولسوف " والضحى واللٌل إذا ...........ما ودعك ...........وما .....

 ٌعطٌك ربك ............"

 اآلٌات السابقة من سورة .............. -1

 أول النهار ( –وسط النهار  –) آخر النهار                وقت الضحى ٌكون ................... -2

 اإلسالم ( –اآلخرة  –) الدنٌا           المقصود باألولى فً هذه اآلٌات ......... -3

 االثنٌن معاً ( –الضحى  –) اللٌل             قسم هللا فً هذه السورة بـ ............أ -4

 المالئكة ( –هللا تعالى  –) األب                   ٌجب أن ٌقسم المسلم بـ .......... -5

 سامحهم ( –دعا علٌهم  –) عاتبهم             عندما آذى الكفار الرسول فإنه ......... -6

 األقوٌاء ( –الفقراء  –) األغنٌاء             أمرنا هللا تعالى بالعطف على ..........  -7

 عمه ( –والده  –) جده               الٌتٌم هو الذي مات ..........          -8

 أبغضك ( –سكن وهدأ  –)كرهك              مرادف سجى ........                    -9

 أحبك ( –تركك  -)كرهك             مرادف قلى ..........                  -11

 بغضك (أ –أحبك  –) تركك            مرادف ودعك ..........               -11

........................................................................................................................ 

 -أكمل الفراغ :

 مرنا هللا فً اآلٌات بؤن ..........على الٌتٌم و ....... هللا على نعمه .أ -

 الحٌاة .............. أفضل من الحٌاة األولى. -

 ما مناسبة نزول سورة الضحى ؟ -

.............................................................................................................. 

 -السإال الثانً :

 : العبارة الخطؤ أمامالعبارة الصحٌحة و عالمة خطؤ  أمامضع عالمة صح 

 )      (    الحٌاة الدنٌا أفضل من الحٌاة اآلخرة  -1

 تكفل هللا نبٌه بالرعاٌة ولم ٌتخل عنه    )      ( -2

 )       (  ٌقسم هللا بما ٌشاء من المخلوقات       -3

 الضحى أفضل من اللٌل                   )       ( -4

 إذا أقسم المسلم ال ٌقسم إال باهلل         )       ( -5

 نعٌم اآلخرة منقطع ونعٌم الدنٌا دائم     )       ( -6

 الحٌاة الدنٌا هً الحٌاة التً نحٌاها اآلن )      ( -7

 )      (         ٌجوز للمسلم القسم باألب أو األم               -8

 سخر كفار مكة من الرسول عندما تؤخر علٌه الوحً )     ( -9

 )      ( تخلى هللا عن الرسول محمد صلى هللا علٌه سلم     -11



 

 "2سورة الضحى " -الدرس السادس :

 -الكلمة المناسبة مما بٌن القوسٌن : أكمل باختٌار

 ٌتٌما " –تنهر  –فحدث  –تقهر  –فهدى  –" عائالً 

 لم ٌجدك .......... فآوى ووجدك ضاالً ........ووجدك .........فؤغنى فؤما الٌتٌم فال ........ و أما السائل ) أ

 و أما بنعمة ربك ..........( فال ........

 الكوثر ( –الضحى  –اآلٌات السابقة من سورة ...........) الشرح 

 الٌتٌم      ( –الغنً  –العائل هو .........                   ) الفقٌر 

 خاله          ( –عمه  –الٌتٌم هو من فقد ............       ) أبٌه 

 المالئكة  ( –هللا  –ٌجب شكر ........على نعم الكثٌرة ) الرسول 

 كل ما ذكر ( –هداه  –أغناه  –من نعم هللا على رسوله أنه .......... ) رعاه 

 الرسول    ( –الصحابة  –.... ) المإمنٌن خاطب هللا فً هذه اآلٌات .......

 الضال ( –الٌتٌم  –ٌقهر..........) السائل  ن الطلب هللا من رسوله أ

 فقٌراً ( -تائهاً  –مرادف عائالً .............               ) غنٌاً 

 اإلحسان ( –الشكر  –أمرنا هللا سبحانه وتعالى بـ .......إلى الٌتٌم ) الضرب 

 علٌنا أن نشكر هللا على نعمه .على أنه ٌجب تدل اكتب اآلٌة التً 

.......................................................................................................................... 

 رة الخطؤالعبا أمامالعبارة الصحٌحة وعالمة خطؤ  أمامضع عالمة صح  -السإال الثانً :

 )    ( الٌتٌم هو من فقد أحد والدٌه  -1

 فً صغره غنٌاً صلى هللا علٌه وسلم )    ( كان الرسول  -2

 لٌتٌم )    ( أمر هللا باإلحسان إلى   -3

 )    ( هدى هللا نبٌه عٌسى إلى اإلسالم  -4

 )    (ال أساعد الرجل العجوز فً قطع الشارع  -5

 )    ( ٌجب أن نشكر هللا على نعمه الكثٌرة  -6

 )    ( المسلم ٌخفً نعم هللا علٌه و ٌسترها  -7

 ( رزق هللا رسوله بعد فقره فؤغناه عن اآلخرٌن .  )   -8

  علٌه وسلم منعماً فً ظل والدٌه ( عاش رسول هللا صلى هللا   )   -9

 )    (المسلم ٌعطف على قرٌبه المحتاج فقط . -11

 

 

 



 

 -صل بٌن الكلمة و معناها :

 ضاالً                        تحتقر                              

 عائالً                        حائراً                              

 تزجر    تقهر                                                  

 فقٌراً       تنهر                                               

 . من آداب التعامل مع الناس 

..............................................        ................................     ................................ 

............................................................................................................................. 

 : ماذا تفعل إذا- 

 ...............................ًرأٌت شٌخاً عجوزاً ٌحمل متاعا 

 ........................ رأٌت رجالً كفٌفاً ٌرٌد عبور الشارع 

 ........................ طفل ٌبكً بعدما ضربه أحد األوالد 

  د المدرسة ٌرتجف من البرفً الفقٌر  زمٌلك ....................... 

........................................................................................................................... 

 حاكم التصرفات اآلتٌة بوضع ٌعجبنً أو ال ٌعجبنً 

 شخص ٌقسم باألب او باألم                  )             ( -1

 إنسان ال ٌسامح من ٌشتمه                  )              ( -2

 رجل ٌعطف على الٌتٌم  وٌساعد المحتاج  )               ( -3

 (   )                              شكر هللا على نعمه        تلمٌذ ٌ -4

 (     ٌر                   )         رجل ٌنهر المحتاج الفق -5

 ى هللا علٌه وسلم       )              (القسم بالرسول صل -6

 

 الدرس السابع / الدعوة السرٌة 

 : العبارة الخطؤ أمامالعبارة الصحٌحة وعالمة خطؤ  أمامضع عالمة صح 

 فً غار ثورصلى هللا علٌه وسلم )       ( نزل الوحً على الرسول  -1

 دعوته سراً صلى هللا علٌه وسلم )       ( بدأ الرسول  -2

 ( أول من آمن من النساء زوجته خدٌجة .)        -3

 )       ( الهدف من الدعوة السرٌة اتقاء شر قرٌش -4

 )       ( استمرت الدعوة السرٌة ثالث سنوات  -5

 )       ( بدأت الدعوة إلى هللا جهراً ثم تحولت سراً  -6

 )       ( فً بداٌة الدعوة آمن عدد كبٌر من الناس -7

 

 

 



 

 -بالكلمة المناسبة مما بٌن القوسٌن:أكمل العبارات التالٌة 

 األرقم  –علً بن أبً طالب  –) عثمان بن عفان  كان الرسول ٌجتمع بؤصحابه فً دار ....... -1

 بن أبً األرقم (                                                    

 الكعبة ( أمام -جهراً   –إلى اإلسالم ........... ) سراً صلى هللا علٌه وسلم بدأت دعوة الرسول  -2

 أحد   ( –حراء    -) ثور      ٌتعبد فً غار ...........   صلى هللا علٌه وسلم كان الرسول  -3

 أبو بكر  ( –عثمان  –من الرجال .......... )   عمر صلى هللا علٌه وسلم أول من آمن بالرسول  -4

 ثالثة ( –أربعة  –سراً ........ سنوات ) خمسة  صلى هللا علٌه وسلم استمرت دعوة الرسول -5

 علً ( –أبو بكر  –من الصبٌان ..........) عمر صلى هللا علٌه وسلم أول من آمن بالرسول  -6

 -أذكر السبب :

 دعوته إلى اإلسالم سراً صلى هللا علٌه وسلم بدأ الرسول  -1

 

 المساءكان المسلمون ٌذهبون لتؤدٌة الصالة فً شعاب مكة وٌعودون فً  -2

 

 

 دار األرقم بن أبً األرقم لتكون مكان الجتماع صلى هللا علٌه وسلم اختار الرسول  -3

 المسلمٌن و تدارس القرآن 

 

 ضع الرقم المناسب من العمود "أ "بما ٌناسبه فً العمود "ب"

 " أ "                                                         " ب "            

 جبرٌل على الرسول وهو ٌتعبد فً                 )      ( دار األرقم بن أبً األرقمنزل  -1

 أول من آمن من الرجال                                   )      ( القرآن الكرٌم  -2

 غار حراء)      (   ٌدعو لعبادة                    كان النبً علٌه السالم  -3

 خدٌجة بنت خوٌلد  )      (  لٌتعلموا                    راً كان المسلمون ٌلتقون س -4

 )      ( أبو بكر الصدٌق                                 أول من آمن من الصبٌان -5

 هللا وحده ال شرٌك له )      (ة                             استمرت الدعوة السرٌة مد -6

 )      (  سراً              كان المسلمون ٌجتمعون سراً فً            -7

 ( علً بن أبً طالب   )     أول من آمن من النساء                                  -8

 ثالث سنوات (   )         بدأ الرسول فً دعوته                               -9

......................................................................................................... 

 

 علً بن أبً طالب ( –أبو بكر  –الدرس الثامن / أوائل المإمنٌن ) خدٌجة 

 

 :أكمل الفراغ  -السإال األول :

 .صلى هللا علٌه وسلمخدٌجة بنت خوٌلد هً .................الرسول   -1

 .....................فً صلى هللا علٌه وسلم شاركت خدٌجة الرسول  -2

 كان أبو بكر من أحسن الناس  لـ............... -3

 صلى هللا علٌه وسلمعلً بن أبً طالب هو ...................... الرسول  -4

 أول من آ من من الرجال هو ..................  -5

 اول من آمن من النساء ................  -6



 

 اول من آمن من الصبٌان .................  -7

 عندما دعا الرسول أبو بكر إلى اإلسالم استجاب دون .......................... -8

 اشتهر أبو بكر بـ .......................و............................ -9

 :بارة  الخطؤ الع أمامالعبارة الصحٌحة و عالمة خطؤ  أمامضع عالمة صح  -السإال الثانً :

 )     ( السٌدة عائشة أول زوجات الرسول صلى هللا علٌه وسلم . -1

 لكنها لم تسلم صلى هللا علٌه وسلم )    ( وقفت السٌدة خدٌجة بنت خوٌلد مع النبً   -2

 فً تجارتها صلى هللا علٌه وسلم )     ( شاركت السٌدة زٌنب الرسول  -3

 بمشاركته فً أموالها  هللا علٌه وسلمصلى لم تسمح السٌدة خدٌجة للرسول  )     ( -4

 اإلسالم صلى هللا علٌه وسلم )     ( تردد أبو بكر عندما عرض علٌه الرسول  -5

 )     ( اشتهر أبو بكر بالتجارة و حسن الخلق . -6

 لٌتفقد الغار صلى هللا علٌه وسلم الرسول  قبل الصدٌق غار ثور )     ( دخل أبو بكر -7

 الرجال  علً بن أبً طالب .)      ( أول من آمن من  -8

 )      ( علً بن أبً طالب هو عم الرسول  -9

 )    ( أسلم علً بن أبً طالب وعمره عشر سنوات  -11

 )    ( نشؤ علً بن أبً طالب فً بٌت النبوة . -11

 )    ( أول من آمن من الصبٌان هو علً بن أبً طالب -12

............................................................................................................................. 

 من هو ؟ -السإال الثالث:

 و أول من آمن من الصبٌان ..................................،ابن عم الرسول تربى فً بٌته  -1

 فً تجارتها صلى هللا علٌه وسلم شاركته ول زوجات الرسول و أمن أشرف نساء العرب  -2

 أول من آمن من النساء.............هً و   

 لٌلة الهجرة و أول صلى هللا علٌه وسلم اول خلٌفة للمسلمٌن و صاحب الرسول  -3

 من آمن من الرجال .........................  

........................................................................................................................ 

 األذان و اإلقامة -الدرس التاسع :

 : العبارة الخطؤ أمامالعبارة الصحٌحة و عالمة خطؤ  أمامضع عالمة صح  

 هللا أكبر فً األذان أربع مراتلفظ الجاللة تكرر ٌ)       (  -1

 )       (ٌرفع األذان فً الٌوم و اللٌلة أربع مرات  -2

 تكرر حً على الفالح فً األذان مرتٌن ٌ)      (   -3

 تقام الصالة قبل األذان بفترة قصٌرة للبدء فً الصالة . )      (  -4

 على التردٌد بعد المإذن ثم  الصالة علٌه .صلى هللا علٌه وسلم الرسول )      ( حثنا   -5

 قول المإذن حً على الفالح تقول ال حول وال قوة إال باهلل .)      ( بعد   -6

 )      ( أذان الفجر ال ٌختلف فً شًء عن أذان الظهر    -7

 )      ( ٌقول المإذن فً صالة الظهر " الصالة خٌر من النوم "  -8

 )      (  اإلقامة  تسبق األذان -9

 



 

 -الصحٌحة :أكمل الفراغات  اآلتٌة  باإلجابة   -لسإال الثانً :ا

 أذان الفجر ................ زٌادة على ألفاظ األذان .ٌقول المإذن فً  -1

 نردد فً ال حول وال قوة إال باهلل بعد قول ........... فً األذان . -2

 ٌقول المإذن إلقامة الصالة ألفاظ ................. -3

 أول مإذن فً اإلسالم هو ........................... -4

 لـ ..................... الناس للصالة . ٌإذن المإذن -5

 ٌلة ................ مرات لٌإذن المإذن فً الٌوم و ال -6

............................................................................................................... 

 :كٌف تتصرف فً المواقف التالٌة 

 على الصالة حً على الفالح  سمعت المإذن ٌقول حً -1

........................................................................................................... 

  انتهى المإذن من األذان للصالة -2

......................................................................................................... 

 -ضع خطاً تحت اإلجابة الصحٌحة :

 (االثنٌن معاً  –الصالة الفردٌة  –إقامة الصالة تكون  فً ........... ) صالة الجماعة  -1

 م (من الفاظ اإلقامة ............. )حً على الصالة . قد قامت الصالة . الصالة خٌر من النو -2

 ال حول وال قوة إال باهلل ( -هللا اكبر –الصالة ) ال إله إال هللا نقول بعد سماع عبارة حً على  -3

 إعالن عن الحج ( –إعالن عن الصوم  –األذان هو ................. ) اإلعالن للصالة  -4

 أربع مرات ( –خمس مرات  –ٌإذن للصالة فً الٌوم و اللٌلة ..........) ثالث مرات  -5

 الدرس العاشر :/ التردٌد خلف المإذن 

 -أكمل الحدٌث :

، ًّ  قال النبً صلى هللا علٌه وسلم  " إذا ......... المإذن فقولوا مثل ما ٌقول  ثم ..............عل

 فإنه من صل علً صالًة صلى هللا علٌه بها ....................

................................................................................................... 

 -بالكلمة المناسبة : السإال الثانً / أكمل

 اقول عند سماع حً على الصالة حً على الفالح ................... -1

 صلى هللا علٌه وسلم ٌردد المسلم خلف المإذن التزاماً بـ .......................... النبً -2

 المإذن ٌنال ..........................من ٌردد خلف  -3

 عن ................ بما ٌقول  التردٌد خلف المإذن تعبٌرا -4

..................................................................................................... 

 الدرس الحادي عشر / فضل الصالة 

 

 العبارة الخطؤ : أمامصحٌحة و عالمة خطؤ العبارة ال أمامضع عالمة صح 

 )     ( الصالة تعودنا النظام  -1

 )     ( تؤمرنا الصالة فعل الخٌر و اجتناب الشر و المعاصً  -2

 )     ( نصلً فً أي وقت نشاء ألن الصالة لٌس لها وقت محدد  -3

 )     ( تشعرنا الصالة بالمساواة  -4

 )     ( ٌقف الغنً فً الصالة بجانب الغنً و ال ٌقف بجانب الفقٌر  -5

 )     ( الصالة هً الركن األول من أركان اإلسالم  -6

 



 

 )     ( ٌرضى هللا على المصلً و ٌجعل نفسه مطمئنة  -7

 )     ( المحافظة على أداء الصالة ٌغفر الذنوب و ٌمحو الخطاٌا -8

 مرتاحا)     (الصالة تجعل اإلنسان مطمئنا  -9

 )     (الصالة صلة بٌن العبد وربه -11

 من ٌحافظ على صالته ٌفوز بالجنة )     (  -11

 )     ( ٌنال المصلً محبة هللا  و رضاه  -12

 )     ( فرضت الصالة على المسلمٌن لٌلة الهجرة  -13

 )     ( الصالة هً الركن الثانً من أركان اإلسالم  -14

 

 -سٌن :أكمل الفراغ مما بٌن القو -السإال الثانً :

 الصالة ركن من أركان ..................... -1

 فرضت الصالة  فً ............... لٌلة ....................و ......................  -2

 الصالة هً .............. الدٌن  -3

 فرض هللا على المسلمٌن  ............. صلوات   -4

 ٌامة ............هً أول ما ٌحاسب علٌها المرء ٌوم الق -5

 فرض هللا على المسلمٌن ............ صلوات -6

 الصالة تغرس فً قلب المسلم حب ................ و تنهاه عن ............... -7

 الصالة تجعل نفس المسلم ............... و تدخله ................ -8

 من ٌحافظ على صالته ٌفوز بـ ......................... -9

 

 عدد فضائل  الصالة ؟ -: أالسإال الثالث 

.............................                   ..............................                .................... 

.................................................................................................................... 

 :صحح ما تحته خط  -ب

 )                (النار  من ٌحافظ على صالته ٌدخله هللا  -1

 )                (  الحسنات ٌمحو هللا بالصلوات الخمس  -2

 )               (   بعض المإمنٌنفرض هللا الصالة على  -3

 )               (             الشرلى عمل تعودنا الصالة ع -4

 )               (       النظام عودنا الوضوء قبل الصالة ٌ -5

 الوقت  )              (هدر أداء الصالة فً وقتها ٌعودنا  -6

 )             (  الفوضى أداء أعمال الصالة مرتبة ٌعلمنا  -7

 

 الدرس الثانً عشر / أعمال الصالة 

 العبارة الخطؤ أمامالعبارة الصحٌحة و عالمة خطؤ  أمامضع عالمة صح 

 )          (  عدد ركعات الفرض فً صالة العشاء أربع ركعات  -1

 )          ( ٌقٌم المصلً الصالة سواء كان منفردا أو فً جماعة  -2

 )          ( ٌقول المصلً فً الركوع سبحان ربً األعلى  -3

 )         ( فرض هللا الصالة على المسلمٌن لٌلة اإلسراء و المعراج   -4

 



 

 ألعمال إلى هللا تؤدٌة الصالة فً وقتها )         ( أحب ا  -5

 )         ( ٌصلً المسلم فً الٌوم و اللٌلة سبعة عشر ركعة فرض  -6

 )         ( الصالة ركن من أركان اإلٌمان   -7

 )         (وقت صالة الفجر من أذان الفجر حتى أذان الظهر   -8

 التسلٌم عن الٌمٌن من سنن الصالة)         (   -9

  تصح الصالة دون قراءة الفاتحة )        ( ال -11

 )        ( ٌنوي المصلً للصالة بقلبه  -11

 )        ( دعاء االستفتاح من فرائض الصالة  -12

 )        ( صالة الفجر قبل صالة الظهر  -13

 )        ( نصلً فً الصالة الرباعٌة ثالث ركعات -14

 )        ( ٌصلً المسلم فً الٌوم و اللٌلة خمس فرائض -15

 

 ال ٌجوز " –بٌن الحكم الشرعً " ٌجوز 

 

 )                   ( صلى رجل بعد أن أكل و شرب  -1

 )                   ( شخص أخرج رٌح أثناء الصالة  -2

 )                   ( صلى رجل و لم ٌقرأ الفاتحة  -3

 )                 ( لم ٌسلم رجل التسلٌمة الٌسرى  -4

 

 أي األعمال أحب إلى هللا ؟ قال : الصالة على ................. قال ثم أي؟  -سؤل رجل النبً صلى هللا علٌه و سلم :

 بر .......... قال ثم أي ؟ قال ............... فً سبٌل هللا . قال :

 

 .......................... و ...........................ٌدعونا الحدٌث الشرٌف إلى ..............................و 

 من أهم األعمال عند هللا كما فهمت من الحدٌث .....................................

.................................................................................................................................... 

 :أكمل الفراغ باإلجابة الصحٌحة 

 ٌقرأ المصلً فً الصالة دعاء ...................  وسورة ...............و سورة قصٌرة . -1

 ٌقول المصلً فً الركوع ................ بٌنما ٌقول سبحان ربً األعلى فً ................... -2

 به............................من ٌحافظ على الصالة فً وقتها فإن ثوا -3

 ٌصلً المسلم فً الٌوم واللٌلة ................ ركعة . -4

 ٌقرا المصلً فً كل ركعة  سورة ................... -5

 وقت صالة الفجر من طلوع .............. حتى طلوع ....................... -6

 ...... الفجر وقت صالة العشاء من أذان ............. حتى .......... -7

 قول فً السجود .....................أ -8

........................................................................................................... 

  هللا السمٌعالدرس الثالث عشر / 

 : العبارة الخطؤ أماماإلجابة الصحٌحة و إشارة خطؤ  أمامضع إشارة صح 

 )       ( السمٌع اسم من أسماء هللا الحسنى  -1

 )       ( ٌستطٌع اإلنسان أن ٌسمع دبٌب النمل  -2

 )       ( سمع هللا ٌسع كل الوجود  -3



 

 )       ( المإمن ٌصدق و ٌقر بقلبه بؤن هللا سمٌع  -4

 )       ( سمع هللا تعالى ال ٌشبهه سمع  -5

 )       ( سمعنا ٌشبه سمع هللا تعالى  -6

 ( المسلم ال ٌقول إال الخٌر)        -7

 )       ( ٌسمع هللا سبحانه و تعالى حدٌث النفس -8

 )       ( أعلم بؤن هللا سمٌع فال أقول إال الحق -9

 )        ( سمع هللا ٌختلف عن سمع البشر -11

 

 :أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة 

 ٌسمع هللا ما ٌدور فً .............................. -1

 على سماع ما ٌدور فً ظلمات ....................و ........................ هللا قادر -2

 هللا ٌسمعنً فال أقول إال ................................... -3

 إذا آمن المسلم أن هللا سمٌع فلن ..................إال خٌراً ،ولن ................إال خٌراً  -4

 ........................"تعالى " لٌس كمثله –أكمل قوله  -5

 ٌسمع هللا تعالى دبٌب ....................، و حركة ................. فً قاع البحر . -6

 من أسماء هللا الحسنى ....................و .................................. -7

 

 الدرس الرابع عشر / هللا الحافظ

 : العبارة الخطؤ أمامالعبارة الصحٌحة و عالمة خطؤ  أمامضع عالمة صح 

 )     ( الحافظ اسم من أسماء هللا الحسنى  -1

 )      ( ٌحفظ هللا مخلوقاته من المكروه و ٌحفظ أعمالهم  -2

 )      (ٌدل قوله تعالى " وهللا ٌعصمك من الناس " على حفظ هللا للقرآن الكرٌم . -3

 المسلم من السوء )      ( وكل هللا المالئكة بحماٌة -4

 )      ( ٌستطٌع البشر حماٌة بعضهم البعض من دون هللا -5

 الرسل ال ٌحتاجون إلى حماٌة هللا ألنهم أنبٌاء)      (  -6

 )      ( حمى هللا القرآن الكرٌم من الضٌاع و النسٌان  -7

 )      ( استطاع المسلمون  تحرٌف القرآن الكرٌم  -8

 ظام فال تصطدم ببعضها البعض)      ( تسٌر الكواكب و النجوم بن -9

 )      ( خلق هللا السماء بال عمد وحفظها و ثبتها  -11

 

 -أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة :

من مظاهر حفظ هللا ................................و .............................. .و  -1

..................................... 

 بؤن وكل به ........................... تحمٌه .حفظ هللا تعالى اإلنسان  -2

 حفظ هللا تعالى القرآن الكرٌم من ........................................... -3

 

 



 

 :من خالل اآلٌات التالٌة تعالى وضح مظاهر حفظ هللا 

 قال تعالى " و إن علٌكم لحافظٌن كراماً كاتبٌن " -1

............................................................................................................................ 

 

 وده حفظهما وهو العلً العظٌم "قال تعالى " وال ٌإ -2

............................................................................................................................

.. 

 قال تعالى " إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون " -3

............................................................................................................................

.. 

 قال تعالى " وهللا ٌعصمك منى الناس " -4

............................................................................................................................

........ 

 "1الدرس الخامس عشر / سورة الزلزلة " 

 -لسإال األول / أكمل اآلٌات مما بٌن القوسٌن :ا

 زلزلت ( –أوحى لها  –ما لها  –زلزالها  –أخبارها  –) أثقالها 

 قال تعالى * " إذا ....................... األرض ...................... و أخرجت  األرض .................

 ..................... بؤن ربك ......................."*و قال اإلنسان ..................... ٌومئذ تحدث 

 صدق هللا العظٌم                                                                                     

 -اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن :

 الزلزلة (  -الكافرون  –) الماعون             اآلٌات السابقة من سورة .......................   -1

 أموات ( –أحٌاء  –ٌخرج األموات من قبورهم ٌوم القٌامة .....................) نائمٌن  -2

 الخٌر ( –الفواحش  –) الشر                       أهل الجنة ٌعملون .....................   -3

 األشجار ( –األحٌاء  –) األموات                       المقصود بؤثقالها ..............           -4

 -وضح معنى الكلمات اآلتٌة : -5

 زلزلت .................. أثقالها .................    ما لها ........................

 أوحى لها .................................. تحدث .............................

 القٌامة على ...........................تشهد األرض ٌوم  -6

 ٌصبح اإلنسان ٌوم القٌامة فً ................. مما ٌرى . -7

 

 2عشر / سورة الزلزلة  السادس الدرس

 أكمل اآلٌات مما بٌن القوسٌن : -السإال األول :

 شراً ( –أعمالهم  –أشتاتاً  –) خٌراً 

لٌروا ................ فمن ٌعمل مثقال ذرة ............ ٌره  قال تعالى " ٌومئذ ٌصدر الناس .............

 ومن ٌعمل مثقال ذرٍة ........... ٌره "

 مرادف ٌصدر:................ أشتاتاً :................ مثقال ذرة .....................

 

 

 

 



 

 -: أكمل ما ٌؤتً

 ٌحاسب هللا الناس على أعمالهم ٌوم ..................

 من ٌعمل صالحاً ٌدخل .................. و من ٌعمل الشر ٌدخل .................

 جزاء المإمن ٌوم القٌامة ........................  وجزاء الكافر .................

 ٌخرج الناس من قبورهم ٌوم القٌامة ......................

 

 : ً "ال ٌعجبن –حاكم التصرفات التالٌة " ٌعجبنً 

 )                               (                               تلمٌذ ٌسرق قلم زمٌله  -1

 )                                (                               تلمٌذ ٌطعم قطة جائعة  -2

 (             تلمٌذ ٌلقً علب العصٌر الفارغة من نافذة الباص )                   -3

 (                تلمٌذ ٌجتهد فً دروسه و ٌصلً الفروض          )               -4

 

 الدرس السابع عشر / الكلمة الطٌبة 

 السإال األول : أكمل الفراغ 

 من ٌدعو الناس للخٌر ٌنال .............. عظٌم . -1

 المسلم دائم النفع كـ ............... الطٌبة . -2

 أنا مسلم أتلفظ الكالم .................  -3

 الكلمة الطٌبة تحقق ............ بٌن القلوب  -4

 من األمثلةعلى الكلمة الطٌبة ........................... و ....................... و ................. -5

 ......و.........................من آثار الكلمة الطٌبة ........................ و .................... -6

 أطٌب كلمة ٌقولها المسلم هً ............................................ -7

 

 : العبارة الخطؤ أمامالعبارة الصحٌحة و عالمة خطؤ  أمامضع إشارة صح 

 )     ( ٌحاسبنا هللا على األفعال و األقوال . -1

 الطٌب )      ( تعد المناقشة العلمٌة من الكالم -2

 )      ( ٌعد قول الزور من الكالم الطٌب  -3

 )      ( الكالم الطٌب هو الكالم الذي ال فائدة منه  -4

 )      ( الكالم الطٌب ٌكسب محبة هللا و محبة الناس -5

 )      ( ٌستطٌع اإلنسان أن ٌتحدث ما ٌشاء دون أن ٌراقبه أحد  -6

 )      ( المسلم دائم النفع كالشجرة الطٌبة  -7

 ( النصٌحة البد أن ٌكون فٌها قسوة على الناس   )     -8

 )      ( من األمثلة على الكلمة الطٌبة اإلصالح بٌن الناس  -9

 

 -صل بٌن العبارة و ما ٌناسبها فٌما ٌلً:

 بتحقق األلفة بٌن القلو         الكلمة الطٌبة                                    

 من آثار الكلمة الطٌبة                                   ال إله إال هللا    

 كالشجرة الطٌبة                               أطٌب كلمة من فم المسلم

                                            

 تمت بحمد هللا                                     

 


