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 )                  ( اذا مرضت ال تعتني بي امي  -9

 :اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين :السؤال الثالث

 أختي (  –أمي  –) أبي  احب .............. التي أرضعتني                -1
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 (يصرخ  –يعطف  –) يهلل  ابي يرعاني و............. علي                    -7

 سخرية ( –قسوة  –) ادب  اتحدث مع والدتي ب .............                 -8

 جميع ما سبق ( –قليال ً  –) كثيرا ً  ابي يتعب من اجلي ..............                  -9

 والدي (  –صديقي  –) جاري  ي وتربيتي هو  ......       يحرص علي تعليم-10

 

 ( 2،  1سورة االخالص )  :الدرس الثامن والتاسع 

  :السؤال األول

 كفواً ( –لصمد ا –يلد  –) أحد 

 أحد " . ............" قل هو هللا ............ هللا ............. لم ............. ولم يولد ولم يكن له ..

 اكمل اآليات السابقة. -1

 االخالص ( –النصر  –) الفيل         اآلية السابقة من سورة ...................               -2

 خمسة ( –أربعة  –) ثالثة         عدد آيات السورة السابقة ................                -3
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 االثنان معا (  –الخالق  –) الواحد          من صفات هللا تعالي ...................                 -5

 كالهما   (  -األحد    -) الواحد   من أسماء هللا تعالي ....................                         -6
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 عيسي  (   -محمد    -) موسي   اسم رسولنا الكريم ..................                           -8

 مرادف كفوا ً ....................... -9

  :أمام االجابة الخاطئة(  ×( أمام االجابة الصحيحة واشارة )     ضع اشارة )     :السؤال الثاني

 )     ( هللا واحد ال شريك له . -1

 )     ( هللا سبحانه وتعالي ليس له ولد وال والد  -2

 )     ( من صفات هللا تعالي الوحدانية  -3

 )     ( هللا سبحانه وتعالي ال يشبه احد  -4

 )     ( االسالم هو دين الحق  -5

 )     ( نسجد ونصلي هلل الواحد  -6

 )     ( االصنام تضر وتنفع  -7

 مسلم يشهد ان هللا وحده ال شريك له )     ( ال -8

 )     ( كان الناس قبل االسالم يعبدون هللا  -9

 بد االصنام يدخل الجنة )     ( من يع-10

 لي مخلوقاته ع)     ( هللا يحتاج -11

  تعالي )     ( نعبد خالقنا هللا-12
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 شهادتين في االذان .)     ( نسمع ال-13

  :أكمل الفراغ :السؤال الثالث

 من اركان االسالم ............................. و ........................... -1

 المسلم يشهد ان ال اله اال ...............واشهد ان ................ رسول هللا . -2

 هللا ................... ال شريك له  -3

 عدد اركان االسالم ..................... -4

 ................من اركان االسالم ...... -5

 

 ما أجمل الكون :الدرس العاشر

  :ةأمام االجابة الخاطئ(  ×( أمام االجابة الصحيحة واشارة )     ضع اشارة )     :السؤال األول

 )     ( من أسماء هللا تعالي الخالق  -1

 )     ( تعيش االسماك في البحار  -2

 )     ( الشجر يعطينا الثمار  -3

 )     ( تتفتح االزهار في فصل الخريف  -4

 )     ( كل االشياء التي خلقها هللا لمنفعة الحيوان  -5

 )     ( كل المخلوقات تحتاج الي هللا فهو خالقنا  -6

 )     ( هللا خلق االنسان فقط  -7

 )     ( خلق هللا لنا المياه لنشرب منها  -8

 )     ( هللا خالق السماء واالرض والنباتات والحيوانات  -9

 ميال ًج)     ( خلق هللا الكون -10

 لق هللا لنا الكون لنعيش عليه خ)     ( -11

 ( أطيع هللا وأشكره علي االشياء التي خلقها لنا      )-12

 ( االنسان ال يستفيد من االشياء التي خلقها هللا      )-13

 زل المطر في الصيف )     ( ين-14

 ( هللا خالق البحار واالسماك والشمس والقمر      )-15

  )     ( هللا وحده هو الخالق-16

 من عجائب خلق هللا سفينة الصحراء  (  )   -17

 ( نقول سبحان هللا عندما نري ابداع هللا في خلقه .     )-18

  :أكمل الفراغ :السؤال الثاني

 رض .......................و.....................من مخلوقات هللا في اال -1

 من مخلوقات هللا في السماء ........................و..................... -2

 لمنفعة ..................... ءخلق هللا كل شي -3

 خلق هللا لنا الماء ل ..........................و........................ -4

 .......................... تعتبر االسماك في -5

 من عجائب خلق هللا سفينة ................. -6

 :اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين :السؤال الثالث

 اللحم  (  -العسل    -) الثمر   الشجر يعطينا ...................       -1

 النبات  (  -االنسان    -) الحيوان   خلق هللا االشياء لمنفعة ..............  -2

 صغيرا ً   (  –قويا ً   -) جميال ً  خلق هللا الكون ....................     -3
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 .....................................ما واجبك نحو هللا خالقنا ؟ ..............................................................

 

 الدرس الثاني عشر  –الدرس الحادي عشر 
 رة الفلقسو 

 -أكمل اآليات الكريمة مما بين القوسين: :السؤال االول

 شر (   -  غاسق   -  حسد   -  الفلق   -  العقد -  ) خلق                        

وقب ، ومن _______  إذا قل أعوذ برب________ ، من شر ما _______ ، ومن شر _______" 

 " ________ إذاالنفاثات في_______ ، ومن شر حاسد 

 -الصحيحة مما بين األقواس: اإلجابةاختر   :السؤال الثاني

 الفلق ( -المسد -) الناس   ……………ن سورةـالسابقة م اآليات -1

 ثالثة ( –أربعة  –) خمسة  دد آيات السورة السابقة ..................                        ع -2

 الشيطان ( -المؤمن -) المالك                                  ................... ل ـالشر من عم -3

 الصبح ( -النهار -)الليل  ................                                   لقـالفكلمة معنى  -4

 قبيح ( -خير -) سيئ                   ...............                 رـش كلمة   ادـمض -5

 هللا ( –النهار  –) الليل  لمسلم يحتمي ب........ من الشر                                  ا -6

 ما شاء هللا ( –الحمد هلل  –) هللا اكبر  لمسلم عندما يري شيئا جميال يقول ................               ا -7

 النبات ( –الحيوان  –) اإلنسان                  لشيطان عدو ...............                        ا -8

 سيئة ( –محبوبة  –) جميلة  لحسد صفة ................                                         ا -9

 الشر (  -المحبة    -) الحسد   تدعونا اآليات السابقة إلي .................                        -10

  :أمام االجابة الخاطئة(  ×( أمام االجابة الصحيحة واشارة )     ضع اشارة )     :الثالثالسؤال 

 )     ( الشيطان صديق االنسان  -1

 جميل نقول ما شاء هللا  ء)     ( عند رؤية شي -2

 )     ( استمع لتالوة القران الكريم بأدب وخشوع  -3

 )     ( مرادف كلمة " الفلق " الصبح  -4

 )     ( كلمة  " غاسق "  تعني النهار  -5

 

 أختي ، وأخي :الدرس الثالث عشر 

  :ةأمام االجابة الخاطئ(  ×( أمام االجابة الصحيحة واشارة )     ضع اشارة )     :السؤال األول

 )     ( يجب ان اساعد اخي واختي في اعمالهما  -1

 )     ( يجب علي احترام اخوتي واخواتي  -2

 االسرة من االب واالم واالخوة واالخوات  )     ( تتكون -3

 )     ( لي جدان وجدتان  -4

 )     ( الجدة هي والدة  امي  -5

 )     ( اسمح ألخي بان يلعب بألعابي  -6

 )     ( أشتري ألخي عندما يريد ذلك  -7

 )     ( اذهب مع اخي الي المدرسة واحرص عليه  -8

 )     ( ال استمع لكالم اخي فهو ال يهمني  -9

 ( أتشاجر مع اختي عندما تلعب بألعابي      )-10

 وتي في اللعب )     ( ال أشارك اخ-11

 اشارك أختي في اللعب ألنني أحبها  (  )   -12

 أدعو هللا ان يحفظ أخوتي وأخواتي . (    ) -13
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 أساعد أخي الصغير في حل الواجبات . (    ) -14

 :اكمل الفراغ :السؤال الثاني

 ......من .................و..................و...................و..............تتكون أسرتي  -1

 احب اخي الصغير و.............عليه  -2

 احترم اخي الكبير واسمع ................. -3

 احب ..................و...................واحترمهما  -4

 -ألقواس:الصحيحة مما بين ا اإلجابةاختر   :السؤال الثالث

 سامحها  (أ  -ضربها  أ  -اذا أخطأت أختي في حقي .....................  ) أشتمها   -1

 ما  (كاله  -أدب  ب  -أتحدث مع أخي .................                  ) بلطف   -2

 شتمه  ( أ  -طمئن عليه  أ  -اذا مرض أخي ..................                 ) أضربه   -3

 

 الطالب النشيط :س الرابع عشرالدر

 

 -الصحيحة مما بين األقواس: اإلجابةاختر   :السؤال األول

 االثنان معا ً (  -مرتبة    -) نظيفة   أحافظ علي مالبسي ................                 -1

 العشاء  (  -الغذاء    -) الفطور   أتناول مع افراد اسرتي في الصباح ...............  -2

 أثناء  (  -بعد    -) قبل   أحل واجباتي المدرسية ...............اللعب         -3

 العشاء  (  -الظهر    -) الفجر   أصلي ................مع أمي                         -4

 بفوضى (  -بازدحام    -) بنظام   أقف ...............عند الشراء من مقصف المدرسة  -5

 كسالنا ً ( –متأخرا ً   -)  مبكرا  ً   ................                   أذهب الي المدرسة -6

 متاخرا  ً (  -كسوال ً    -) نشيطا ً   أصحو من نومي ...................                  -7

 العصر  (  -الصبح    -) الظهر   عندما استيقظ من أصلي ...................          -8

  :أمام االجابة الخاطئة(  ×( أمام االجابة الصحيحة واشارة )     ضع اشارة )     : السؤال الثاني

 )     ( عندما أشعر بتعب خفيف ال اذهب الي المدرسة  -1

 )     ( العب بألعابي قبل ان احل واجباتي المدرسية  -2

 )     ( اخلع مالبسي المدرسية واضعها في مكانها المخصص  -3

 )     ( اغسل وجهي بالماء والصابون  -4

 )     ( اذهب الي المدرسة مبكرا ً  -5

 )     ( أصحو من نومي كسالنا ً -6

 ) تصرف صحيح ( أو ) تصرف غير صحيح (   :ما رايك في التصرفات التالية   :السؤال الثالث

 )                  ( بنت تذهب الي مدرستها دون ترتيب غرفتها  -1

 ( طفل ال يرتب فراشه وغرفته      )              -2

 )                  ( عايدة تتناول فطورها في طابور الصباح  -3
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 )                  ( تلميذ ال يصطف بنظام في الطابور المدرسي  -4

 )                  ( منار تحافظ علي الهدوء داخل الصف  -5

 

 هيا نلعب :الدرس الخامس عشر

 -الصحيحة مما بين األقواس: اإلجابةاختر   :السؤال األول

 يستهزئ به الناس (  -يكرهه الناس    -) يحبه الناس    المؤمن القوي والصادق ....................   -1

 النشيط  (  -الكسالن    -) الضعيف    المؤمن القوي خير من المؤمن ............    -2

 كل ما سبق ( –أشكره  –أحافظ عليها  )  عندما يشاركني زميلي في ألعابه .............  -3

 الملعب  (  -موقف السيارات   -) الشارع   نلعب في ...............                          -4

 كل  (  - بعض   -) معظم    أقضي .............اوقاتي في اللعب            -5

 أترك  (  -أواصل    -) استمر    اذا سمعت صوت المؤذن ............اللعب    -6

 حزينة (  -رياضية    -) غاضبة    أتقبل الهزيمة بروح ...............             -7

 التنس  (  -االلعاب النارية    -) الكرة    من االلعاب الخطرة ..............              -8

 اللعب بالسكين  (  -  كرة القدم  -)  اللعب بالنار    من االلعاب المفيدة ...............              -9

 النارية  (  -المفيدة    -) الثمينة    اشتري االلعاب ....................           -10

 ال شئ (  -تضعف    -) تقوي    لرياضة .............. الجسم                 ا-11

 المؤذية  (  -  الصعبة  -) النافعة    نا وعقولنا ......ألجسامنمارس االلعاب ...... -12

 قبل  (  -بعد    -)  أثناء   نظف دائما جسمي ..............االنتهاء من اللعب  ا -13

 هادئة  (  -عالية   -) مزعجة   نتحدث خالل اللعب بأصوات ...............           -14

 :اكمل الفراغ بالكلمة المناسبة :السؤال الثاني

 السباحة  (  -لقوي  ا  -االحترام    -) الخطرة  

 المؤمن ................أحب الي هللا من المؤمن الضعيف . -1

 اللعب بالنار من االلعاب ...................... -2

 من اآلداب التي يجب االلتزام بها في اللعب .....................و...................... -3

 ...من ألعابي المفضلة ............................. -4

  :أمام االجابة الخاطئة(  ×( أمام االجابة الصحيحة واشارة )     ضع اشارة )     :السؤال الثالث 

 )     ( المسلم يتجنب االلعاب الخطرة  -1

 )     ( احترم أصدقائي وألعب معهم  -2

 )     ( أنظف جسمي دائما بعد االنتهاء من اللعب  -3

 )     ( فضل هللا المؤمن القوي  -4

 دافع الالعبين بقوة )     ( أ -5

 )     ( أقضي كل وقتي باللعب  -6

 )     ( اهتم االسالم بقوة وصحة الجسم  -7

 )     ( ألعب مع زمالئي في وسط الشارع  -8

 )     ( المؤمن الضعيف أحب الي هللا من المؤمن القوي -9

 في اللعب  )     ( ال أشارك اختي-10

 السكين فهي ال تؤذيني ب)     ( ألعب -11

 العروسة  :( من العاب البنات   )  -12

 ذا وقع صديقي علي األرض أتركه ا)     ( -13

 ابتعد عن اصدقائي وال العب معهم  ()     -14

 افع صديقي اثناء اللعب بقوة )     ( اد-15



 

 2016الفصل الدراسي األول -سالميةاإلتربية ال-األوللصف ا    
1
2 

  5903001نبهان، جوال: تطلب من مكتبة 
 

 

 ( أنادي علي اصدقائي بألقاب ال يحبونها      )-16

 ح صديقي اذا أخطأ في حقي )     ( أسام-17

 مارس لعبتي المفضلة مع زمالئي ا)     ( -18

 لعب الكرة في المالعب المخصصة ا)     ( -19

 (اذا سمعت صوت االذان اترك اللعب واذهب الي الصالة .     )-20

 ) يعجبني ، ال يعجبني (    :ما رايك في التصرفات التالية   :السؤال الرابع

 للعب )                  ( ادافع صديقي اثناء ا -1

 )                  ( العب مع صديقي دون ان اؤذيه  -2

 )                  ( أشعل محمود لعبة نارية  -3

 )                  ( يلعب حامد بالسكين طوال الوقت  -4

 )                  ( لعب األوالد الكرة وسط الشارع  -5

  :صحح ما تحته خط :السؤال الخامس

 )                        (   مزعجة وات نتحدث من خالل اللعب بأص -1

 )                        ( خير وأحب الي هللا          الضعيفالمؤمن  -2

 )                        (               الخطرة المسلم يمارس األلعاب  -3

 )                        (                       الشارع نلعب الكرة في  -4

         :السؤال السادس 

 القوي  (  -)  الضعيف  

 ..." ............" المؤمن  ...............خير وأحب الي هللا من المؤمن .. :قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم

 اكمل الحديث السابق . -1

 يدعونا الحديث الشريف علي ......................... -2

 ........الحديث الشريف كالم............ -3

 حثنا االسالم علي ممارسة ............. -4

 في الحديث كلمتان متضادتان ........................و....................... -5

 من اذاب اللعب ................................................................ -6

 اذكر العاب نافعة والعاب ضارة  -7

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

 

 الدرس السابع عشر   –الدرس السادس عشر 

 ( 2،  1سورة الناس )  

 يوسوس  (  -برب    -شر    -) الناس  

ذي س الخناس الالناس من ...................الوسوا" قل أعوذ ........... الناس  ملك ................. اله 

 ...............في صدور الناس من  الجنة والناس "

 اكمل الفراغ في اآلية السابقة  -1

 الناس  (   -الكوثر    -)  االخالص   اآليات السابقة من سورة ....................          -2

 أربع  (  -ست     -) خمسة     عدد آيات السورة السابقة ...................          -3

 الناس   (  -الشيطان    -)  المالئكة  كلمة " الوسواس الخناس " تعني ..................  -4
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 (كل ما سبق    -بالخير    -) بالشر   نطيع من يأمرنا ....................                   -5

 االثنان معا ً (  -الحسنة   -) السيئة   الكذب من االعمال .......................            -6

 االحسان  (  -الشر     -) الخير   يأمرنا الشيطان بعمل ....................             -7

 كسر االغصان ( –لناس ايذاء ا –) زيارة المريض  من االعمال الحسنة ......................             -8

 أخو  ( -عدو    -)  صديق   الشيطان ....................االنسان                   -9

 حب الناس :الدرس الثامن عشر

  :السؤال األول

 ألخيه   (   -أحدكم      -) لنفسه   

  ..........."ما يحب ....." ال يؤمن .................. حتي يحب .................. :قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم

 اكمل الحديث الشريف . -1

 الحديث الشريف كالم ..................... -2

 ...................... :اذكر من الحديث مضاد يكره -3

 قتال  (  -ره  ك  -يدعونا الحديث الشريف الي ................. االخرين  )  حب   -4

 ق ( جميع ما سب  -احترام    -اتعامل مع الناس ب ...................                   ) أدب   -5

 :أمام االجابة الخاطئة(  ×( أمام االجابة الصحيحة واشارة )     ضع اشارة )    :السؤال الثاني

 )     ( ابتعد عن زمالئي وال اساعدهم  -1

 )     ( ازور صديقي اذا مرض  -2

 )     ( المسلم يحترم صديقه وال يضره  -3

 )     ( اقول للمريض سالمتك  -4

 )     ( اتحدث مع اصحابي بأدب واحترام  -5

 )     ( اذا طلب مني زميلي المساعدة البي طلبه  -6

 )     ( اذا اخطأ زميلي في حقي فإنني اسامحه  -7

 )     ( اذا غاب زميلي ال اسال عنه  -8

 )     ( انشغل عن صديقي أثناء حديثه معي  -9

 عتذر لصديقي اذا اخطأت في حقه ا)     ( -10

 حترم الكبير وأعطف علي الصغير ا)     ( -11

 اق وال ألعب معه )     ( أشتم المع-12

 .)     ( أرح لزميلي اذا مرض -13

 ا أحبه لنفسي )     ( أحب لغيري م-14

 الشخصية  هم مصلحتي)     ( ال أهتم ألحد الم-15

 ( ارفع صوتي عاليا ً عند التحدث مع زمالئي      )-16

 أستمع الي حديث االخرين باهتمام  ()     -17

 ر عندما أخطئ )     ( أتأسف وأعتذ-18

 لصادق يحبه هللا ويكرهه الناس ا)     ( -19

 -الصحيحة مما بين األقواس: اإلجابةاختر   :السؤال الثالث

 س (يستهزئ به النا –يكرهه الناس  –الذي يقول الصدق ..................         ) يحبه الناس  -1

 (  أشتمه  -ساعده  أ  --أحب صديقي وال ...................         ) أحترمه   -2

 قاطعه  (ا  -سامحه  ا  -اذا نجح زميلي .....................          ) ابارك له   -3

 بقسوة  (  -عنف  ب  -االخرين ................          )  بأدب   اتعامل مع -4

 شتيمة  (  -يذاء  ا  -تبسمك في وجه أخيك ................       )  صدقة   -5

 (أسامحه    -ضربه  ا  -اذا أخطأ صديقي في حقي ...........        ) اشتمه   -6
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  اسمعه  ( ال  -حفظه  ا  -شيه  اذا اطلعني زميلي علي سر له ............. )  اف -7

 ادب  (  -خرية  س  -اتحدث مع صديقي ب...................     ) عنف   -8

 أحزن  (  -غضب  أ  -اذا فرح زميلي ....................           ) أفرح له   -9

 اشتمه  (  - اسال عنه  ال  -ذا مرض زميلي ................            ) ازوره  ا-10

 كل ما سبق (  -اره  ج  -لمسلم يحسن الي ...............            )  أخيه  ا-11

 ال أعرف    - أهتم  ال  -ذا غاب زميلي ................            ) أسأل عنه  ا -12

  



 

 2016الفصل الدراسي األول -سالميةاإلتربية ال-األوللصف ا    
1
5 

  5903001نبهان، جوال: تطلب من مكتبة 
 

 

  :كيف تتصرف في المواقف التالية :السؤال الرابع

 ...............................................................اذا غاب زميلك عن المدرسة ؟ ................... -1

 ........................اذا أطلعك زميلك علي سر له ؟ .......................................................... -2

 .............................أعتذر لك زميلك عن خطأه ؟ ........................................................ -3

 ....................رأيت أوالداً يتشاجرون مع بعضهم البعض ؟ ............................................... -4

  :حاكم التصرفات التالية بوضع كلمة ) يعجبني أو ال يعجبني ( :السؤال الخامس

 )                  ( احب لزميلي ما احبه لنفسي  -1

 )                  ( اقطف ازهار حديقة المدرسة  -2

 )                  ( عند االكل نسمي هللا وناكل باليمين ومما يلينا  -3

 )                  ( طالب يسخر من اراء زمالئه  -4

 )                  ( ازاحم زمالئي عند الوقوف في طابور الصباح  -5

 صديقه المريض في المستشفى )                  ( تيسير يزور  -6

 

 في مدرستي :الدرس التاسع عشر

  :ةأمام االجابة الخاطئ(  ×( أمام االجابة الصحيحة واشارة )     ضع اشارة )     :السؤال األول

 )     ( احافظ علي نظافة المدرسة ومرافقها  -1

 )     ( اذهب الي مدرستي نشيطا ً  -2

 )     ( اقرا القران في المدرسة  -3

 ( العب مع زمالئي في المدرسة     )  -4

 )     ( نزرع الورود الجميلة في المدرسة  -5

 )     ( احب مدرستي واحافظ عليها  -6

 )     ( اتعلم العلوم النافعة في المدرسة  -7

 )     ( ال استمع الي كالم معلمي  -8

 )     ( ال احترم زميلي في المدرسة ألنه فقير  -9

 ( اكتب علي جدران الفصل واالماكن العامة      )-10

  :صحح ما تحته خط :السؤال الثاني

 )                        (    فلسطين  اسم مدرستي مدرسة -1

 )                        ( يعلم التالميذ             المهندس -2

 )                        (       االبالمسؤول عن المدرسة  -3

 )                        ( في المدرسة الضارة أتعلم العلوم  -4

 -الصحيحة مما بين األقواس: اإلجابةاختر   :السؤال الثالث

 بأنانية (  -صوت مرتفع     -) بأدب   أتعامل مع زمالئي ..................  -1

 عا ً (االثنان م  -المدرسة    -) الصف   أحافظ علي نظافة ..................   -2

 المستشفي ( –الشارع  –) المدرسة  أمارس هواية الرسم في ..........    -3

 المدير (  -االذن    -) المعلم  المسؤول عن المدرسة .............  -4

 الصيدلية (  –المدرسة  –) المستشفي  أتعلم العلوم النافعة في .............  -5

  :حاكم التصرفات التالية بوضع كلمة ) يعجبني أو ال يعجبني ( :السؤال الرابع

 )                  ( تلميذ يلقي الورق في سلة المهمالت   -1

 )                  ( تلميذة تتحدث مع زميلتها بصوت مرتفع .  -2

 )                  ( عايدة تلميذة شريرة تتشاجر مع زميالتها باستمرار  -3
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 ( طالب يهتم بنظافة حديقة المدرسة باستمرار       )             -4

 

 معلمي  :الدرس العشرون

  :ةأمام االجابة الخاطئ(  ×( أمام االجابة الصحيحة واشارة )     ضع اشارة )     :السؤال األول

 )     (  أقاطع معلمي أثناء الشرح  -1

 )     ( اقف بأدب امام معلمي -2

 )     ( اطرح سؤالي دون استئذان  -3

 )     ( اتحدث مع زميلي عند شرح المعلم  -4

 )     ( هللا ساوي بين العلماء وغير العلماء  -5

 )     ( قال تعالي " ووقل رب زدني علما ً " -6

 )     ( القي التحية علي معلمي اينما لقيته  -7

 )     ( استأذن معلمي عند دخول الصف او الخروج منه  -8

 ( اشتم معلمي اذا لقيته في الطريق )      -9

 رض معلمي ازوره في بيته م)     ( اذا -10

 معلمي استمع له  )     ( اذا نصحني-11

 معلمي ال أسأل عنه  )     ( اذا غاب-12

 الي معلمي بأدب واحترام  )     ( أنصت-13

  :بماذا تنصح كل من :السؤال الثاني

 ه طالب ال يحترم معلمه وال يسمع كالم -1

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

 طالب ال يسلم علي معلمه اذا لقيه  -2

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

  :كيف تتصرف في المواقف التالية :السؤال الثالث

 ...........................اذا لقيت معلمك في الشارع ؟............................................................ -1

 ....................؟......................................................اذا مرض معلمك وتغيب عن المدرسة  -2

 ......................اذا اردت ان تدخل او تخرج من الفصل ؟ .................................................. -3

  :حاكم التصرفات التالية بوضع كلمة ) يعجبني أو ال يعجبني ( :السؤال الرابع

 )                  ( تلميذ يخرج من غرفة الصف دون استئذان    -1

 )                  ( تلميذ يهمل النشاط البيتي  .  -2
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 )                  ( تلميذ يلقي التحية علي معلمه اينما لقيه   -3

 )                  (  تلميذ يتحدث اثناء شرح المعلم  -4

 

 الدرس الحادي والعشرون
 اصحاب الفيل   :الثاني والعشرونالدرس  

 ( سورة الفيل  2،  1)  

 طيرا  ً  (  -سجيل    -عصف  ك  -لفيل  ا  -)  تضليل                           

ليهم ع" ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب .................. ألم يجعل كيدهم في ................. وأرسل 

 ارة ٍ من .................فجعلهم ................مأكول " ..............أبابيل ترميهم بحج

 االخالص  (  -الفيل    -) الناس    اآليات السابقة من سورة ....................  -1

 (   5   -    4     -     6)    عدد آيات السورة السابقة ...................  -2

 االسد ( –الفيل   -)  الحصان    ولد الرسول في عام ..................         -3

 المسجد  النبوي  (  -المسجد األقصى   -) الكعبة    يطوف الحجاج حول ..................        -4

 اسماعيل  (  -ابراهيم    -) ابرهة                   أراد ...........ان يهدم الكعبة      -5

 فيال ً  ( -حصانا ً    -) جمال ً    .........                      كان ابرهة يركب ... -6

 االرض  (  -جهنم    -)  الجنة   رمت الطيور جيش ابرهة بحجارة من .............  -7

 طين  (  -الجنة   -) جهنم   حجارة من سجيل تعني حجارة من ...............    -8

 الجنة  (  -الفيل    -) الحصان   ................                 كان الكفار يركبون .. -9

 ابو لهب  (  -ابرهة    -) ابو جهل   قائد اصحاب الفيل ..........                          -10

 


