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 الدرس األول: اإلحسان
 السؤال األول: أكمل الحديث 

كأنك  هللا" سأل الملك جبريل عليه السالم النبي محمد صلى هللا عليه وسلم فقال: أخبرني عن اإلحسان قال: أن تعبد 
 ". يراك فإن لم تراه فإنه تراه

 .الرسولالحديث الشريف كالم  .1
  وإعطاء كل ذي حق حقه والرحمة والرفق بالحيوانطاعة الوالدين من مظاهر اإلحسان  .2
 .واألفعالاألقوال يحاسبنا هللا تعالي على  .3
  السر والعلنتستحضر مراقبة هللا تعالي في  .4

 السؤال الثاني: أكمل العبارات بالكلمة الصحيحة:
 السر(  –طاعة الوالدين   –العلن   -اإلحسان   -يراك   –)اإليمان 

 .يراكاإلحسان: أن تعبد هللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه  -1
 .السر والعلنالمؤمن يؤمن بأن هللا يراقبه في  -2
 .طاعة الوالدينمن مظاهر اإلحسان  -3
 .إليمانااإلحسان يأتي بعد  -4
 اإلحسانالرحمة بالحيوان من مظاهر  -5

 السؤال الثالث: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:
 (.                           كالهما)السر، العلن، .......                       المؤمن يشعر برقابة هللا في ....... -1
 ، الكذب(.طاعة الوالدين)خداع الناس،  من مظاهر اإلحسان ...................                         -2
 أثناء (.  – بعد  –) قبل  يأتي اإلحسان .............. اإليمان                            -3
 كالهما (.  -أسيء   – أحسن)                    ناس و ................إليهم أنا مسلم أحب ال -4
 اإليمان بالرسل(.  –اإليمان باهلل   – الصالة)  من أركان اإلسالم ...................                           -5
 اإليمان بالمالئكة(. –الزكاة   –هادتان )الش من أركان اإليمان ...................                             -6
 (  السر والعلنالمسلم يستحضر رقابة هللا في                                    ) السر  ،  العلن  ،   -7
 ،  الخيانة  ،  فعل الشر  (  اإلخالص)   من صفات المسلم                                                -8

 ( أمام الجمل التالية:X( أو ) ✓السؤال الرابع: ضع إشارة ) 
 ( المؤمن يعلم بأن هللا يراه فال يعمل إال الخير .  ✓)     -1
2-      (X . اإليمان يأتي بعد اإلحسان ) 
3-     (X  . من مظاهر اإلحسان خداع الناس ) 
 ( أنا مسلم أحب الناس وأحسن إليهم .  ✓)     -4
5-     (X  . يشعر المسلم برقابة هللا له في العلن فقط ) 
6-     (X  . يحاسبنا هللا علي األفعال وال يحاسبنا علي األقوال ) 
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 ( أنا مسلم أفعل الخير وأبتعد عن الشر .  ✓)     -7
 ( بر الوالدين من مظاهر اإلحسان .  ✓)     -8
9-      (X . اإلنسان يحسن إلي اإلنسان فقط ) 

 ( المسلم يستحضر رقابة هللا في السر والعلن .  ✓)   -10
 السؤال الخامس: صنف األركان التالية إلى أركان اإلسالم وأركان اإليمان في جدول

 القدر خيره وشره[–الزكاة –الكتب السماوية –الرسل –الشهادتان  –اليوم اآلخر –الحج –المالئكة–الصوم–الصالة –]هللا 
 اإليمانأركان  أركان اإلسالم

 اهلل اإليمان بـ الصالة  
 المالئكةاإليمان بـ الصوم
 اليوم اآلخراإليمان بـ الحج

 الكتب السماويةاإليمان بـ الشهادتان
 القدر خيره وشره اإليمان بـ الزكاة 

  الرسلاإليمان بـ 
  السؤال السادس: صحح ما تحته خط:

 ( اإليمان)                                       اإلسالم يأتي اإلحسان بعد  -1
 ( تراه)                           تسمعه اإلحسان هو أن تعبد هللا كأنك  -2
 (  هللا)                له في السر والعلن    الناسيشعر المؤمن برقابة  -3

  السؤال السابع: كيف تحسن لكل من
  أسامحه              إليك.تلميذ أساء  -1
  أطيعهما في كل شيء إال معصية هللا                      الوالدين. -2
  أرفق بها وأقدم لها الطعام والماء        بيتك.قطة تعيش في  -3

 الدرس الثاني: الدعوة إلى اإلسالم )الدعوة الجهرية(
 ( أمام الجمل التالية:X( أو ) ✓السؤال األول: ضع إشارة ) 

 ( استمرت الدعوة اإلسالمية سرًا ثالث سنوات .  ✓)     -1
 ( سخرت قريش من دعوة النبي صلى هللا عليه وسلم .  ✓)     -2
3-      (X . طلب الرسول صلى هللا عليه وسلم من قريش عبادة األصنام ) 
 ( أنا مسلم أعتز بالدعوة الى االسالم .  ✓)     -4
5-     (X  رحب أبو لهب بدعوة النبي محمد صلى هللا ). عليه وسلم  
6-      (X . وقف النبي علي جبل أحد فنادي أهل مكة لالجتماع حوله ) 
7-     (X  . استجابت قريش لدعوة النبي صلي هللا عليه وسلم فتركوا عبادة األصنام ) 
 ( المسلم يعتز بالدعوة إلي اإلسالم .  ✓)     -8



 

3 
 0599905080/0567115080الفصل الدراسي الثاني    تطلب من مكتبة جودة جوال  – الصف الثالث –التربية االسالمية سلسلة كراسة الميار في مادة 

 

9-     (X توقف الرسول صلي هللا عليه وسلم عن الدعوة وتركها ب ). سبب سخرية الكفار 
10-    (X . استجاب أهل قريش لدعوة الرسول وآمنوا بها ) 
11-    (X . مال أبي لهب سينفعه يوم القيامة ) 

 السؤال الثاني: اختر اإلجابة الصحيحة:
 خمس(  –أربع   – ثالث )      سنوات.                     استمرت الدعوة السرية ...........  -1
 الجرمق ( – الصفا –عرفات  ) وقف النبي صلى هللا عليه وسلم على جبل ............. لدعوة قومه  -2
 أبو بكر(  – أبو لهب  –طالب  أبو)  الذي شتم الرسول صلى هللا عليه وسلم هو ..............         -3
 الرسول( –هللا   – األصنام طلب الرسول صلى هللا عليه وسلم من أهل مكة عبادة .............) -4
 (سرا ً   -علناً    -جهرًا    )   سالم ..................      بدأ الرسول صلي هللا عليه وسلم لإل -5
 تخسروا( - تفلحوا -تندموا  )   ه إال هللا .............      كان شعار النبي في دعوته قولوا ال إل -6

 المناسبة التي قيلت فيها:السؤال الثالث: من قائل العبارات التالية وما 
 "قولوا ال إله اال هللا تفلحوا"    

 أعلن الرسول لدعوته ألهل مكة  اعندم المناسبة: الرسول صلي هللا عليه وسلمالقائل: 
 "تبا لك، ألهذا جمعتنا "    

 عندما جهر النبي بالدعوة اإلسالمية عند جبل الصفا .المناسبة:   أبو لهبالقائل: 
 الرابع: أكمل الجمل بالكلمات التي بين القوسين:السؤال 

 لإلسالم( –األصنام  –الصفا  –ثالث  –السخرية  –أبو لهب  –يجهر  )
 سنوات.  ثالث استمرت الدعوة لإلسالم سرًا   -1
 .بالدعوة يجهرأن طلب هللا سبحانه وتعالى من الرسول صلى هللا عليه وسلم   -2
 أهل مكة. ونادى الصفا وقف النبي صلى هللا عليه وسلم على جبل  -3
 .األصنامعبادة  وترك سالمإللـدعا الرسول صلى هللا عليه وسلم أهل مكة   -4
 . السخرية ردت قريش على محمد صلى هللا عليه وسلم بالكذب و  -5
 الرسول صلى هللا عليه وسلم قائال تبا لك ألهذا جمعتنا. أبو لهبشتم   -6

 الخامس: أكمل العبارات االلية بالكلمات المناسبة: السؤال
 .األصنامكذب كفار مكة الرسول صلي هللا عليه وسلم وأصروا على عبادة  -1
 والسخرية. بالكذبوسلم ردت قريش علي دعوة الرسول صلي هللا عليه  -2
 .أبو لهبنزلت اآلية )تبت يدا أبي لهب وتب( في  -3
 مكة لالجتماع حوله.ونادي أهل  الصفاوقف الرسول علي جبل  -4
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 . إال هللا تفلحوا هال إلكان شعار الرسول صلي هللا عليه وسلم في الدعوة  -5
 السؤال السادس: وفق من العمود )أ( بما يناسبه في العمود )ب( :

 )ب(                                                                   (أ)
 ثالث سنوات .         (      2)     نزلت سورة المسد بـ                          -1
 التكذيب والسخرية .  (    3استمرت الدعوة اإلسالمية سرًا                  )   -2
 قولوا ال إله إال هللا تفلحوا.  (    4ردت قريش علي دعوة الرسول بـ                )  -3
 والقضاء علي دعوته   (     5)   وة                        شعار النبي في الدع -4
 أبي لهب   (     1خطط كفار مكة لقتل الرسول                    )  -5

 السؤال السابع: أجب عما يأتي:
 بماذا ردت قريش علي دعوة الرسول صلي هللا عليه وسلم؟ -1

 والسخرية.ردت قريش علي دعوة الرسول صلي هللا عليه وسلم بالتكذيب 
 ما هو موقف أبو لهب من دعوة النبي صلي هللا عليه وسلم؟ -2

 كان رده من أبشع المواقف فقال للرسول " تبأ لك ألهذا جمعتنا " 
 السؤال الثامن: صحح ما تحته خط:

 ( هللا وجهر بالدعوة   )أصحابه استجاب الرسول صلي هللا عليه وسلم ألمر  -1
 ( الصفا ونادي أهل مكة )عرفات وقف الرسول صلي هللا عليه وسلم علي جبل  -2
 ( النار )                                       .الجنةجزاء أبي لهب وزوجته  -3
 (  كذبوه)                                  صدقوهعندما دعا الرسول أهل مكة  -4

 الدرس الثالث: أذى الكفار

 ( أمام الجمل التالية:X( أو ) ✓السؤال األول: ضع إشارة ) 

 ( تعرض النبي صلى هللا عليه وسلم لألذى من الكفار.   ✓)    -1
 ( من صور االيذاء الجسدي للرسول صلى هللا عليه وسلم السخرية منه.   ✓)    -2
3-    (X  .من الصحابة الذين تعرضوا للتعذيب ابو بكر الصديق ) 
 ( من صور االيذاء النفسي للرسول صلى هللا عليه وسلم اتهامه بالكذب.   ✓)    -4
 ( حاصر الكفار النبي صلى هللا عليه وسلم ومن معه في شعب أبي طالب.  ✓)    -5
 ( عذب كفار قريش سمية وزوجها ياسر .   ✓)    -6
 )     ( كفر آل ياسر عندما تعرضوا للعقاب . -7
 يه وسلم دعوته لقومه وتحمل آذاهم .( واصل الرسول صلي هللا عل   ✓)    -8
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 ( من أصحاب النبي الذين تعرضوا لألذى علي يد المشركين بالل بن رباح .   ✓)    -9
10-  (X  .اقتصر أذي الكفار للرسول صلي هللا عليه وسلم علي األذى الجسدي فقط ) 
11-  (X  . كان أمية بن خلف يعامل بالل معاملة حسنة وال يقسوا عليه ) 
 ( من الصحابة الذين استشهدوا سمية وزوجها ياسر . ✓)   -12
 ( امر الرسول صلي هللا عليه وسلم بأن يجهر بالدعوة اإلسالمية . ✓)   -13
14-  (X  . تخلي الرسول صلي هللا عليه وسلم وأصحابه عن الدعوة اإلسالمية ) 

 السؤال الثاني: اختر اإلجابة الصحيحة:
 (.أذى –عطف   –تعرض النبي صلى هللا عليه وسلم لـ ......... الكفار           )حب  -1
 كالهما(. – بالل بن رباح  –) آل ياسر                                  عذب أمية بن خلف .........  -2
 أسر(.  –اعتقال   – قتلحاول الكفار ....... النبي صلى هللا عليه وسلم                )  -3
 (.كالهما –آل ياسر  –)بالل بن رباح                           من الذين تعرضوا للتعذيب من قريش  -4
 كالهما(. –وضع األشواك  –)السخرية                         من صور االيذاء الجسدي ...........   -5
 (كالهما –الجنون  –)السحر      ..  اتهم كفار قريش الرسول صلى هللا عليه وسلم بـ....... -6
 كالهما( –االناث  – الذكور)                  األبتر هو الذي ال يعيش له األبناء .........  -7
 كالهما( –األغنياء  – الضعفاء والفقراءأكثر الذين استجابوا لدعوة النبي صلى هللا عليه وسلم هم ......) -8
 عائشة(  -خديجة   -   سمية)                ........    ............ أول شهيدة في اإلسالم -9

 (  كالهما  -جسدي    -) نفسي     يعتبر اتهام النبي بأنه أبتر ال يعيش له األبناء الذكور إيذاء -10
 السؤال الثالث: أكمل الجمل بالكلمات التي بين القوسين:

 الجسدي(  –النفسي   –األبتر   –صخرة   –الفقراء   –)الضعفاء 
 هو الذي ال يعيش له األبناء الذكور. ألبترا  -1
 عظيمة على صدر بالل ابن رباح. صخرةخلف وضع أمية بن  -2
 والفقراءالضعفاء أكثر الذين استجابوا لدعوة النبي صلى هللا عليه وسلم هم من  -3
 .الجسديو النفسي تعرض النبي صلى هللا عليه وسلم لإليذاء  -4

 خط:السؤال الرابع: صحح ما تحته 
 (أمية بن خلف)            يعذب بالل بن رباح على الرمال الحارقة.                أبو لهبكان  -1

  (النفسي)  للنبي صلى هللا عليه وسلم اتهامه بالكذب والسحر. الجسديمن أصناف االيذاء  -2
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 (والفقراءالضعفاء )      .        األغنياءأكثر الذين استجابوا لدعوة النبي صلى هللا عليه وسلم هم  -3

 ( ياسر)                                         عمار. استشهدت السيدة سمية وزوجها -4
 السؤال الخامس: وفق من العمود )أ( بما يناسبه في العمود )ب( 

 )ب(   )أ(                                      

 بالل بن رباح   (       4من اإليذاء الجسدي للرسول صلي هللا عليه وسلم   )    -1
 أمية بن خلف   (      3)     نبي صلي هللا عليه وسلم بـ     اتهم أهل قريش ال -2
 وضع األشواك في طريقه   (      1الرجل الذي كان يعذب بالل بن رباح                )    -3
 السحر والجنون   (     2)   تشهدوا أثناء دعوة النبي     من الصحابة الذين اس -4
 الفقراء والضعفاء   (    5)   ا لدعوة الرسول كانوا من        أكثر الذين استجابو  -5

 السؤال السادس: أكمل العبارات التالية بالكلمات المناسبة  

  النفسي والجسديتعرض النبي صلي هللا عليه وسلم أثناء دعوته لإليذاء  -1
 . صدره كان أمية بن خلف يعذب بالل بن رباح علي -2
 في طريقه. القمامة واألشواكمن أصناف اإليذاء الجسدي وضع  -3
 الكذب والسحر والجنون .بـمن أصناف اإليذاء النفسي اتهموه  -4
 بالل بن رباح و عمار بن ياسرمن الصحابة الذين استشهدوا أثناء الدعوة اإلسالمية  -5

 الدرس الرابع: الصبر

 السؤال األول: أجب عن األسئلة التالية:

 اذكر بعض مظاهر األذى الذي تعرض له النبي صلى هللا عليه وسلم عندما جهر بالدعوة اإلسالمية؟  -ا

 وضع االشواك والقمامة في طريقه / اتهامه بالسحر والجنون وانه شاعر .

 ما رأيك في موقف أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم الذين ثبتوا على الدعوة اإلسالمية رغم التعذيب؟ -2

 ألنه تحمل الكثير من الصعاب من أجل إعالء الدين اإلسالمي وانتشاره . يعجبني /

 تحمل المشاق واالبتالءات والشدائد طلبًا لألجر والثواب .           الصبر:عرف  -3
 الصبر وتحمل المشاق واالبتالءات ماذا عليك أن تفعل عندما تواجه أمورا شاقة وابتالءات؟  -4
 ينالون رضا هللا ومحبته. ما هو جزاء الصابرين؟   -5
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 ( أمام الجمل التالية:X( أو ) ✓السؤال الثاني: ضع إشارة ) 

1-    (X                                         جعل هللا الدنيا متقلبة ) 
 ( المسلم مع تقلب األحوال يصبر ويتحمل لينال رضى الناس     ✓)    -2
3-    (X                     لم يصبر سيدنا أيوب على ما ابتاله به هللا ) 
 ( صبر الرسول صلى هللا عليه وسلم على أذى قريش ومقاطعتهم له   ✓)    -4
5-    (X                                   الصبر من صفات المنافقين ) 
    ( الصبر خلق عظيم نحتاجه في كل أوقاتنا                   ✓)   -6
 ( الصبر عمل عظيم يحتاجه المسلم في حياته                  ✓)     -7
 ( بعد الضيق يأتي الفرج                                         ✓)   -8
 ( يصبر المسلم لينال األجر والثواب                             ✓)    -9

10-  (X                جعل هللا الدنيا متقلبة فيها الصحة والمرض فقط ) 
  11-    (X                    .  بشر هللا الصابرين بنار جهنم خالدين فيها ) 

   12-  (X      الصحابي عمار بن ياسر عذب وحرق في النار )           (خباب بن اإلرث  )          
 ول علي وفاة زوجته خديجة وأبنائه الذكور وعمه أبي طالب (  صبر الرس ✓)   -13   
   14-  (X                          المسلم ال يصبر علي تقلب أحوال الدنيا  ) 

 السؤال الثالث: اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين:
 عمار بن ياسر(–خباب بن األرت –.   )بالل بن رباح......من الصحابي الذين عذبوه وحرقوه الكفار في النار  -1
 (.كالهما –الجسدي  –)النفسي     صبر الرسول صلى هللا عليه وسلم على ايذاء الكفار   ..............   -2
 الحبشة(. –مكة  –)يثرب   صبر النبي صلى هللا عليه وسلم عندما هاجر إلى....................     -3
 كالم  (  -  عمل  -) خلق               ياته             لم في حالصبر ..........عظيم يحتاجه المس -4
 األجر والثواب( –المال  –)الشهرة             .                             يصبر المسلم لينال ............ -5
 (ذكرجميع ما   -عمه أبو طالب   -)زوجته وأوالده      صبر الرسول علي وفاة ...................          -6
 (الكفار  -الجيران     -)المسلمين        صبر الرسول علي أذى ..................         -7
 القيامة(  - الدنيا  -)اآلخرة         المسلم يصبر على تقلبات أحوال.............       -8

 السؤال الرابع: أكتب ثالث من صور صبر الرسول 
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 صبر علي أذى قريش. -1
 وفاة زوجته وأوالده الذكور. ر عليصب -2
 ر عندما هاجر من مكة الي المدينة.بص -3

 السؤال الخامس: صحح ما تحته خط:
 (لمؤمنا) ابتالءات الدنيا                    على الكافريصبر  -1
 (خباب بن اإلرث) حرقاً  في النار                   بالل بن رباحعذب  -2
 (والثواب ألجر)ا .                           العقابيصبر المسلم لينال  -3
 (الحبشة)               مكة صبر الرسول عندما هاجر إلي  -4
 (باهلل) ابتغاء رضوان هللا  بالناسالمسلم يستعين  -5
 (عظيم) يحتاج المسلم في حياته       هينالصبر خلق  -6
 (الفرج)                                   العسر بعد الضيق يأتي  -7

 (1الدرس الخامس: سورة القدر )
 السؤال األول: أكمل اآليات ثم أجب عن األسئلة التالية:

 (شهرمن ألف  خير  ما ليلة القدر * ليلة القدر  دراكأ*وما  القدرقال تعالى: )إنا أنزلناه في ليلة 
 الكريم  نالقرآ أنزلناه:         أعلمك أدراك:              العظم والشرف مرادف/ القدر: 

 السؤال الثاني: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:
 العصر( – القدر -اآليات السابقة من سورة   ............................    )التين-1
 خمسة(. –ستة  –)أربعة .........                عدد آيات السورة................. -2
 شوال(. –شعبان  – رمضان)       هر.......................     تأتي ليلة القدر في ش -3
 سنة(.  – شهر  –)أسبوع         ليلة القدر خير من ألف ...................         -4
 ( المالئكة –الناس  –) الشياطين                             تنزل .............في ليلة القدر -5
 شعبان  (  -  رمضان  -) رجب  .....                     شهر ........ يصوم المسلمون في-6

 التالية:أمام الجمل  (Xأو ) ( ✓السؤال الثالث: ضع إشارة )  
 ( ال أحد يعلم وقت ليلة القدر غير هللا عز وجل. ✓)    -1
2-   (X  .ليلة القدر مثل أي ليلة ) 
 ( أنزل هللا القرآن في ليلة القدر.  ✓)   -3
4-   (X  . ليلة القدر تكون في شهر شوال  ) 
5-    (X . تستمر ليلة القدر حتي طلوع القمر ) 
 يوم . 30( ينكون الشهر من   ✓)   -6
 ( القرآن الكريم كالم هللا سبحانه وتعالي .  ✓)   -7
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 ( يقوم المسلم في ليلة القدر بالصالة والدعاء الكثير .  ✓)    -8
9-    (X . نتحرى ليلة القدر في العشر األوائل من شهر رمضان ) 

 السؤال الرابع: علل لما يأتي:
 تتكرر ذكر ليلة القدر في سور القدر. -1
 لعظم هذه الليلة ورفعة شأنها .السبب: -
 حث الرسول المسلمون على تحري ليلة القدر في العشر األواخر من شهر رمضان المبارك. -2
 المسلمون في طاعة هللا سبحانه وتعالي .حتى يجتهد السبب: -
 سميت ليلة القدر بهذا االسم؟  -3
 لعظم هذه الليلة وشرفها .السبب: -

 ( 2الدرس السادس: سورة القدر )
 السؤال األول: أكمل اآليات ثم أجب عن األسئلة التالية:                 

 الفجر". مطلع* سالم هي حتى أمرفيها بإذن ربهم من كل  لروحاقال تعالى: " تنزل المالئكة و  
 (. القدر –الناس  –اآليات السابقة من سورة                              ) الفيل  .1
 بأمر ربهم بإذن ربهم:           جبريل عليه السالم الروح:       أمان وسكينةمرادف سالم:  .2
 الصالة والدعاء وقراءة القرآن .أذكر بعض العبادات التي يمكن للمسلم أن يؤديها في ليلة القدر؟  .3

 السؤال الثاني: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:
 الرسل (. – المالئكة -)الناس   تنزل ........................ إلى األرض في ليلة القدر  -1
 (.الفجر –المغرب  –) العصر            ليلة القدر سالم حتى مطلع                       -2
 المكان (. –اللون  – األجر)         ليلة القدر عظيمة                                    -3
 طي  (الوس  -  األواخر  -) األوائل             نتحرى ليلة القدر في العشر ........من رمضان   -4
 االثنان معاً  (   - سالم  -)خوف               ليلة القدر كلها .................               -5

  السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية باختيار الكلمات المناسبة مما بين القوسين
 [القدر  –الملك   -أصبحنا   -الشرق   -أربع   -] الغرب 

 . أربعاألصلية عدد الجهات  -1
 وأصبح الملك هلل، والحمد هلل، ال شريك له. صبحناأ -2
 يلة مباركة يستجاب فيها الدعاء.ل لقدراليلة  -3
  الشرق تشرق الشمس من جهة  -4
 هلل والحمد هلل ال شريك له. لملكاأمسينا وأمسي  -5
  الغربتغرب الشمس من جهة  -6
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 السؤال الرابع: حاكم التصرفات التالية:
 [ يعجبني]            أتقرب إلي هللا بالصالة والدعاء         -1
 [يعجبني]       أذهب الي المسجد ألداء فريضة الصالة     -2
 [يعجبني]       في المساء أقول أمسينا وأمسي الملك هلل    -3
 [ييعجبن ال]            أتحدث بصوت مرتفع وأخي يقرأ القرآن  -4
 [يعجبني]    أتقرب إلي هللا بالصالة والدعاء.                -5

 الدرس السابع: خلق هللا
 التالية:أمام الجمل  (Xأو ) ( ✓السؤال األول: ضع إشارة )  

 ( من أسماء هللا الحسنى الخالق. ✓)    .1
 ( خلق هللا جميع المخلوقات وأوجدها من العدم. ✓)    .2
3.    (X .خلق هللا آدم من نور )                                   طين / تراب  
 ( خلق هللا اإلنسان بأحسن هيئة. ✓)    .4
 ( خلق هللا السماء بأعمدة كبيرة. ✓)    .5
 ( من مظاهر خلق هللا األرض وما فيها من محيطات وبحار. ✓)     .6
7.    (X .صنع اإلنسان مثل خلق هللا ) 
 ( خلق هللا كامل بينما صنع اإلنسان ناقص. ✓)    .8
 ( أنا مسلم أعظم خالقي وأعبده. ✓)    .9

 ( خلق هللا لنا العين لنري بها األشياء. ✓.)  10
 ( أنعم هللا عليا بنعمة العقل لنستدل به علي مظاهر الكون.  ✓.)   11
 ( خلق هللا القدمين ألمشي عليها . ✓.)   12
 التذوق لنتذوق باللسان .( خلق هللا نعمة ✓.)   13
 ( خلق هللا األذن لنسمع بها .✓.)   14
 ( يجب علينا عبادة هللا وشكره علي نعمه الكثيرة . ✓.)   15

 -السؤال الثاني: أكمل العبارات بالكلمة المناسبة: 
 كامل( –تراب  –ناقص  –أعمدة  –بحار  –نجوم  –محيطات  –شمس  –)أحسن               

 أعمدةمن مظاهر خلق هللا أنه خلق السماء بغير  .1
 . ناقصبينما صنع االنسان  كاملخلق هللا تعالى  .2
 ترابخلق هللا اإلنسان من  .3
 وبحارمحيطات خلق هللا األرض وما فيها من  .4
 س ونجومشمخلق هللا السماء وما فيها من  .5
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 هيئة. أحسنخلق هللا االنسان في  .6

 -السؤال الثالث: صحح ما تحته خط: 

 ( كامل / متقن )                                ناقصخلق هللا  .1
 ( تراب / طين )                             نور خلق هللا آدم من  .2
 (النجوم / الشمس )                        البحارخلق هللا في السماء  .3
 ( اإلنسان )           بأحسن هيئة           الحيوانخلق هللا  .4

 -السؤال الرابع: 
 ان نعبده ونطيعه ونحمده علي نعمه ما واجبنا نحو الخالق:  -1
 قدرة هللا وعظيم خلقه  عالم يدل خلق السماء بدون أعمدة:-2

 الدرس الثامن: هللا المنعم
 أمام الجمل التالية : (Xأو ) ( ✓ضع إشارة )   -السؤال األول: 

 نعم هللا تعالى على عباده ال تعد وال تحصى. (  ✓)   .1
 ( أنا مسلم أشكر هللا على نعمه.  ✓)   .2
3.   (X  .نعم هللا تعالى متشابهة ) 
4.   (X  .خلق هللا كل شيء لخدمة الحيوان ) 
 ( أعظم نعمة أنعم هللا تعالي بها على االنسان أنه خلقه.  ✓)   .5
6.    (X .نعم هللا تعالى تشمل المسلم فقط ) 
 ( خلق هللا السموات بدون أعمدة .  ✓)   .7
 ( نعم هللا كثيرة  ✓)   .8
 ( هللا خالق السموات واألرض وما فيها . ✓)   .9

 -السؤال الثاني: صل بين النعمة وفائدتها: 
                                                                      )ا(     

 (4)                 الشمس
 ب()           

 تعطينا الثمار
 نصطاد منها األسماك (5)                   القمر

 يضئ لنا الدنيا ليالً  (2)                 األرض
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 تعطينا الحرارة والضوء (1)                 األشجار
 نعيش عليها (3)                  البحار

 
 
 

 -السؤال الثالث: 
 غير المسلم( –األرض  –يشكر  –العاصي  –اإلنسان  –خلقه  –األشجار  –)ُتحصى 

 خلقهأعظم نعمة أنعم هللا بها على اإلنسان أنه  .1
 . تحصينعْم هللا تعالي ال تعد وال  .2
 . العاصيوالمطيع هلل و  غير المسلمو ِنَعْم هللا تعالى تشمل المسلم  .3
 هللا تعالي على نعمه. يشكرمن واجب االنسان أن  .4
  االنسانخلق هللا تعالي النعم ليستفيد منها  .5
  األشجار و األرضمن نعم هللا على اإلنسان أنه خلق  .6

 -الرابع: السؤال 
 ان نعم هللا كثيرة ال تعد وال تحصى .ماذا تفهم من اآلية التالية "وإن تعدوا نعمة هللا ال تحصوها" -أ

 لعبادة هللا وطاعته ما سبب حياة المخلوقات؟  -ب
 أن نشكره ونحمده علي نعمه .ما واجبنا نحو خالق هذه النعم؟  -ج

 الدرس التاسع: درس تفاعلي )رحلة إلى القدس(
 أمام الجمل التالية : (  Xأو ) ( ✓السؤال األول: ضع إشارة )  

 ( القدس عاصمة فلسطين.✓ ) .1
2. ( X  .يذهب المسلمون إلى القدس للصالة في كنيسة القيامة ) 
3. ( X  ) .ُيسهل االحتالل وصول المسلمين للقدس 
 ( أنا مسلم من واجبي الدفاع عن القدس وتحريرها.✓ ) .4
5. ( X  .تقع مدينة القدس جنوب فلسطين ) 
 ( تنبع أهمية القدس من وجود العديد من األماكن الدينية فيها.✓ ) .6
7. ( X  من المسجد األقصى إلى المس )جد الحرام.( ُأْسرى بالنبي محمد )صلى هللا عليه وسلم 
 ( عرج الرسول صلى هللا عليه وسلم من المسجد األقصى إلى السماوات الُعال.✓ ) .8

 -السؤال الثاني: أكمل العبارات بالكلمة المناسبة: 
 وسط( –كنيسة القيامة  –االحتالل  –القدس  –السماوات الُعال  –)المسجد األقصى 
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 . القدسعاصمة فلسطين  .1
 فلسطين. وسطتقع مدينة القدس في  .2
 .  المسجد األقصىمن أهم األماكن الدينية للمسلمين في القدس  .3
 .  السماوات الُعالعرج الرسول صلى هللا عليه وسلم من المسجد األقصى إلى  .4
 .  كنيسة القيامةمن أهم األماكن الدينية للمسيحيين في القدس  .5
 . تاللاالح من المعيقات التي تعيق وصول المسلمون إلى المسجد األقصى هو .6

 -السؤال الثالث: أجب: 
 ة المسلمين األولي / عرج النبي منها إلي السماوات العال .قبل  ما سبب أهمية القدس بالنسبة للمسلمين؟ .1
 . يوجد بها كنيسة القيامة ما سبب أهمية القدس بالنسبة للمسيحيين؟ .2
 أن ندافع عنها .  ما واجب المسلمين اتجاه القدس؟ .3
  االحتالل الصهيوني   تواجه المسلمين في الوصول إلى المسجد األقصى؟ما المعيقات التي  .4

 
 السؤال الرابع: اختر اإلجابة الصحيحة مما بي القوسين:

 غزة[  - القدس  -]الخليل        ...........عاصمة فلسطين األولي                              -1
 إبراهيم[ –عيسى  – محمد]          النبي الذي أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى  -2
 المسيحيون[ –المسلمين  – اليهود]                                       ............احتل مدينة القدس  -3
 [ فلسطين –األردن  -] العراق                                             تقع القدس في              -4
 إهمالها[ –تركها  – الدفاع عنها] واجبنا نحو القدس                                                     -5
 ربيع األول [ –ذو الحجة  – رمضان] رين من شهر                  حدث اإلسراء والمعراج في السابع والعش -6
 مكة [ –الخليل  – القدس]                                        يوجد المسجد األقصى في مدينة -7
 [ جميع ما سبق –كنيسة القيامة  –] كنيسة المهد ين                       من األماكن المقدسة في فلسط -8
 عصراً  [ – ليال ً  –كان توقيت االسراء والمعراج                             ] نهاراً   -9

 [  وسط  -غرب      -]  شرق         .............فلسطين            تقع القدس في  -10
  السؤال الخامس:

 أكتب اآلية التي ذكر فيها حادثة اإلسراء والمعراج من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى.
" سبحان الذي أسرى بعبده لياًل من المسجد الحرام إلي المسجد األقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو 

 السميع البصير " .
 الدرس العاشر: آداب الدعاء

 السؤال األول: أكمل اآلية:
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 لكم" استجبادعوني  ربقال تعالى: " وقال    
 السؤال الثاني: 

 دعان[  -عبادي   -وليؤمنوا   -دعوة   -]يرشدون  التالية:  أكمل اآليات  (أ
 ". يرشدون بي لعلهم  وليؤمنوافليستجيبوا لي  دعانالداع إذا  دعوةأجيب عني فإني قريب  عباديسألك " وإذا 

 الدعاء وااللتجاء الي هللا تدعونا اآليات إلى  -2       هللاالقرآن الكريم كالم  -1
 ب( من آداب الدعاء: 

 ب. استثمار األوقات واألماكن المفضل فيها مثل شهر رمضان.        أ. رفع اليدين واستقبال القبلة    
 . االلحاح في الدعاء .د      ج. البدء بحمد هللا والثناء عليه     
 

 ( أمام الجمل التالية:X( أو ) ✓السؤال الثالث: ضع إشارة ) 
1-     (X . من آداب الدعاء االستعجال ) 
 ( نبدأ الدعاء بالحمد هلل عز وجل .  ✓)    -2
 ( الدعاء صلة بين العبد وربه . ✓)     -3
 ( يلجأ المسلم إلى  ربه بالدعاء .  ✓)    -4
 ( المسجد األقصى من األماكن التي يستجاب فيها الدعاء . ✓)    -5
6-     (X. ال يستجاب الدعاء من المؤمن إال وهو صائم ) 
 ة الداع إذا دعاه .( هللا عز وجل قريب يجيب دعو  ✓)    -7
 ( إذا مرضت أذهب الي الطبيب و أدعو هللا أن يشفيني . ✓)    -8
 ( يحرص المسلم علي الدعاء في جميع األوقات التي يستجاب فيها . ✓)    -9

 ( شهر رمضان من األوقات التي يستجاب فيها الدعاء .✓)   -10
 ( بالدعاء تنبع السكينة والطمأنينة في نفس المؤمن . ✓)  -11 

 ( يكثر المؤمن من الدعاء ويلح عليه وال يستعجل اإلجابة . ✓)  -12  
 السؤال الرابع: ما شعور المسلم عندما يدعو ربه؟

 يستشعر قرب هللا منه ويشعر بالطمأنينة .             
 مما بين القوسين:السؤال الخامس: ضع خطا تحت اإلجابة الصحيحة 

 [ جميع ما سبق –شهر رمضان  –] الصالة        من األوقات المحببة للدعاء في                -1
 استعجل  [  -  أيقن  -] أشك         أدعو هللا و..........باإلجابة                   -2
 [ جميع ما سبق –استقبال القبلة  –رفع اليدين  ] من آداب الدعاء                                      -3
 الوحي جبريل [ – هللا –] المالئكة             الدعاء صلة بين االنسان و                -4
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 ناٍء [  -  قريب  -] بعيد          الدعاء يشعر اإلنسان بانه .......من هللا       -5
 ه وسلمالدرس الحادي عشر: من أدعية الرسول صلى هللا علي

 ( أمام الجمل التالية:X( أو ) ✓السؤال األول: ضع إشارة ) 
1-    (X . المسلم يطلب العون والمساعدة من األعداء ) 
 ( من أذكار النوم " باسمك اللهم أموت وأحيا ". ✓)    -2
 ( دعاء نزول المطر )اللهم صيبا نافعا (. ✓)    -3
4-    (X .هللا يرد العبد خائبا عندما يدعوه ) 
 ( يعد الدعاء من أعظم العبادات عند هللا . ✓)    -5
 ( أصبحنا وأصبح الملك هلل دعاء الصباح . ✓)    -6
 ( المسلم يدعو ألخيه المسلم بالخير. ✓)    -7
 ( يقول المسلم في المساء " أمسينا وأمسي الملك هلل ". ✓)    -8
9-    (X . ال يجوز للمسلم أن يدعو ألخيه المسلم ) 

 ( هللا ال يرد العبد خائباً  حينما يدعوه . ✓)   .10
 ( يعد الدعاء من أعظم العبادات إلي هللا تعالي . ✓)   .11 

 ( يرفع هللا البالء بالدعاء . ✓)  .12  
 السؤال الثاني: صل العمود )أ( بما يناسبه في العمود )ب( :

 ) ب (      )  أ  (        
 اللهم صيبا نافعا. (      2)    أذكار الصباح                     

 أسأسل هللا العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. (      4)      دعاء نزول المطر               
 سمك  اللهم أموت وأحيا.اب (      3)                     أذكار النوم       

 لملك هلل ،الحمد هلل ،ال إله إال هللا  وحده ال شريك له  أصبحنا وأصبح ا (      1)       دعاء زيارة المريض            
 له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.                                                  

 (1الدرس الثاني عشر: سورة الليل )
 السؤال األول: أكمل اآليات بما يناسبها ثم أجب عن األسئلة التي تليها:

 يغشى( –بالحسنى  –نثى األ  –ماله  –لليسرى  –سعيكم –أعطى –تردى  –النهار  –بخل  –للعسرى –)وكذب 
واتقى * وصدق  أعطي* فأما من  لشتى سعيكم* إن  نثىاأل تجلى * وما خلق الذكر و  إذا النهارو  يغشى " والليل إذا

إذا  ماله* وما يغني عنه  للعسرى * فسنيسره بالحسنى كذبو *  واستغنى بخل* وأما من  لليسرى  * فسنيسره بالحسني
 " . تردي

 . الليلاآليات السابقة من سورة  -1
  تكشف وظهر /تجلى                  يظلممرادف: يغشى /  -2



 

16 
 0599905080/0567115080الفصل الدراسي الثاني    تطلب من مكتبة جودة جوال  – الصف الثالث –التربية االسالمية سلسلة كراسة الميار في مادة 

 

  الليل والنهار أقسم هللا في اآليات بــــــ -3
  األجر العظيمو  الجنةب وعد هللا في اآليات المؤمن -4
  النارتوعد هللا الكافر في اآليات بـ   -5
 " أكتب اآلية التي تدل على أن أعمال الناس مختلفة  -6

 للعسرى * فسنيسره بالحسنىوكذب  بخل واستغنىوأما من لليسرى  فسنيسره بالحسنيواتقى وصدق أعطي فأما من 
 ( أمام الجمل التالية:X( أو ) ✓السؤال الثاني: ضع إشارة ) 

 ( أقسم هللا في سورة الليل بالليل والنهار.   ✓)    -1
2-    (X  . مال الكافر ينفعه يوم القيامة ) 
 ( مرادف سعيكم عملكم      ✓)    -3
 ( يحاسب هللا الناس على أعمالهم يوم القيامة .   ✓)    -4
5-    (X  . هللا يحب االنسان البخيل الذي ال ينفق في سبيل هللا ) 
6-     (X . خلق هللا الليل للعمل والنهار للراحة  ) 
 ( المؤمن الذي يخاف هللا وينفق في سبيل هللا يدخله الجنة .   ✓)    -7
 ( الكافر البخيل ال ينفق في سبيل هللا مصيره النار .   ✓)   -8

 السؤال الثالث: وفق بين الكلمة و مضادها  :
 األنثى         3الليل                        -1
 النهار           1  يسرى                  ال -2
 العسرى          2          الذكر             -3
 بخل           5ق                      صد -4
 كذب          4                     طىأع -5

 السؤال الرابع: صحح ما تحته خط في الجمل التالية:
 (النهار)  أقسم هللا في سورة الليل بالليل والصبح            -1
 ( )المؤمن  يخاف هللا ويصدق بما جاء في القرآن      الكافر -2
 ( أعمالهم )  وكافر.لمؤمن  أموالهميصنف الناس حسب  -3
 ( لنهارا )                          والعمل .للسعي  الليلخلق هللا   -4

  اآلية التي تدل عليالسؤال الخامس: أكتب 
 ان سعيكم لشتي أن أعمال الناس مختلفة.   قال تعالي:  -1
 وصدق بالحسني المؤمن يصدق بالقرآن وما جاء به. قال تعالي:  -2

  3- الكافر لن ينفعه ماله يوم القيامة. قال تعالي: وما يغني عنه ما له إذا تردي 

 (2الدرس الثالث عشر: سورة الليل )
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 كما هو مطلوب: السؤال األول: أجب
 أكمل اآليات التالية بالكلمات المناسبة: -أ 

 تجزى( –يتزكى  –األعلى  –األشقى  –يرضى  -األولى  -للهدى  -األتقى  -)تلظى 
 األتقى وسيجنبها الذي كذب وتولى األشقى يصالها إال ال تلظي ناراً  فأنذرتكم واألولي لآلخرةوإن لنا  للهدى "إن علينا

 " ضىير  ولسوف األعلى ربهإال ابتغاء وجه  تجزي  وما ألحد عنده من نعمة   يتزكي الذي يؤتي ماله
 أكمل العبارات التالية: -ب 

 البلد(  –الشمس  - الليل)   اآليات السابقة من سورة......             .1
  اآلخرة    )األولى(                 توهج    تلظى(مرادف ) .2
  النار منيحذر هللا في اآليات الكفار  .3
  لآلخرة واألوليوإن لنا       اكتب اآلية التي تدل على أن )هللا مالك الدنيا واآلخرة(  .4

 الخطأ:العبارة  ( أمام  وعالمة )( أمام العبارة الصحيحة  ✓السؤال الثاني / ضع عالمة ) 
 (   ✓هللا يهدي الناس ويرشدهم إلى الخير.                     )     -1
 (   ✓)    المؤمن ينفق في سبيل هللا طلبًا لرضا هللا.                 -2
 (   ✓)       يحذر هللا المؤمن من النار الملتهبة التي سيدخلها.     -3
 (   ✓)       الكافر هو الذي يكذب بالدين ويبتعد عنه               -4

 الدرس الرابع عشر: بر الوالدين 
 ( أمام العبارة الخطأ: ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  ✓السؤال األول / ضع عالمة ) 

 ( يجب ان نحترم والدينا ونسمع كالمهما .  ✓. )  1
 ( أحب والدي الذي ينفق علي وأطيعه .✓. )   2
3  ( .  األم فقط تقوم ).برعايتنا 
 ( أمرنا هللا بالدعاء للوالدين وطاعتهما .  ✓. )  4
 األم أولي بصحبة األبناء من األب . (  ✓. )  5
6   ( . يجوز لألوالد التأفف من تصرفات  ) . الوالدين إذا لم تعجبهم 
 ( أساعد أمي في أعمال البيت .  ✓. )  7
8  ( . . بر الوالدين مقدم علي عبادة هللا تعالي  ) 
9  ( .  أقاطع أبي عندما ).يتحدث 

10  ( . بر الوالدين ال يعني ا ).الحسان اليهما 
 ( من حقوق الوالدين علي األبناء اإلحسان إليهما .   ✓. ) 11

 
 -السؤال الثاني: عبر عن رأيك في التصرفات التالية: 
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 يعجبني ألنه يحترم والده.       طالب يقوم من مقعده ليجلس والده.  .1
االسالمى يدعونا الي التسامح وعدم ال يعجبني ألن الدين   خاصم حسام والده ألنه لم يشتري له هدية.  .2

 الخصام 
 يعجبني ألنها تحسن الي والدها وتحترمه. تقبل رهف أيدي والدها عند عودتها من المدرسة.  .3

 -السؤال الثالث: كيف تتصرف في المواقف التالية: 
  أقوم بمساعدتها.            وجدت أمك تجهز الطعام لوحدها. .1
  أسلم عليه          شاهدت صديق والدك في الطريق.  .2
  أسمع كالمه           طلب مني والدي مراجعة دروسي. .3

 
 تعبدوا [ –الكبر  –تقل  –كريماً   -إحساناً   -]  تنهرهما          السؤال الرابع: )ا( أكمل اآليات التالية

 تنهرهمالهما أف وال  تقلأحدهما أو كالهما فال  الكبر إما يبلغن عندك  إحسانا ً  إال إياه وبالوالدين  تعبدوا " وقضي ربك أال
 ".كريما ً وقل لهما قوالً  

  بر الوالدينتدعونا اآليات السابقة إلى     -2               هللام القرآن الكريم كال -1
 )ب( أجب عن األسئلة التالية: 

الناس بحسن صحابتي قال: )أمك( قال: قال: جاء رجل الي رسول هللا صلي هللا عليه وسلم فقال: يا رسول هللا من أحق 
 ثم من قال: )أمك( قال: ثم من قال: )أمك( قال: ثم من قال: )أبوك(.

 الرسول صلي هللا عليه وسلم .الحديث كالم  -1
 بر الوالدين وتقديم االم علي االب لما تالقيه من تعب ومشقة .يدعونا الحديث إلى  -2
  مرافقتي    مضاد: صحابتي                              أولى     مرادف: أحق  -3

 الدرس الخامس عشر: مساعدة المحتاج 
 ( أمام العبارة الخطأ: ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  ✓السؤال األول / ضع عالمة ) 

 ( المؤمن يساعد اخوانه وخاصة المحتاجين منهم والضعفاء .  ✓. )   1
 ( أتبرع بما أستطيع للفقراء والمحتاجين .  ✓. )   2
3   ( . . أسعى لمصلحة نفسي وال أهتم لمصالح اآلخرين ) 
 ( مساعدة الفقراء من األعمال التي يحبها هللا تعالي .✓. )    4
 ( االنسان ال يستغني عن أخيه االنسان .  ✓. )   5
6   ( . ال يليق بالرجل ان يساعد اهل بيته في المنز ). ل 
 ( كان أبو بكر الصديق يساعد امرأة عجوز ويقضي لها حاجتها .  ✓. )   7
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8    ( . . كلمة محتاج تطلق علي الفقير فقط ) 
 ( أساعد الرجل األعمى عند عبور الطريق .✓. )    9

10  (.. الغني يستطيع ان يعيش دون مساعدة أحد ) 
 ج .( تقديم النصيحة من صور مساعدة المحتا  ✓.)  11
 ( اإلسالم حثنا علي مساعدة المحتاج .✓.)   12

 أكمل الحديث الشريف: -السؤال الثاني: 
 (.القيامة من كرب يوم هللا عنه كربةً  فرجمن كرب الدنيا  كربةً وسلم: )من فرج عن مسلم  قال رسول هللا صلى هللا عليه

 األم علي األب لما تالقيه من تعب ومشقة . بر الوالدين وتقديميدعونا الحديث إلى:  .1
 .................فرج:            ................مرادف: كربة  .2
  يصبح مجتمع متماسك ومترابطصف المجتمع الذي تسوده المحبة والرحمة ومساعدة المحتاج  .3

 السؤال الثالث: كيف أساعد هؤالء األشخاص:
         وأساعده في قطع الشارع أمسك بيده.   . أعمى ال يستطيع قطع الشارع 1
 . أساعدها وأحمل عنها الحقائب.       . عجوزًا تحمل حقائب كثيرة 2
  أساعد صاحبها         . سيارة تعطلت أمام منزلي 3
  ساعده في البحث عن بيته / أتصل بالشرطةأ                . طفل ضل الطريق 4
  أساعده وألبي طلبه            .. فقيرًا يطلب مساعدة 5
 أساعده في حل المسألة.   الرياضيات.يستطيع حل مسألة  ال . أخوك الصغير6

 الدرس السادس عشر "أنا نظيف"
 أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة: -السؤال األول: 

  الجسم والمكان والثوبالنظافة هي نظافة  -1
 . صدقةإماطة األذى عن الطريق  -2
  تريح النفس طاعة لوجه هللا -ب          تقينا من األمراض –من فوائد النظافة: أ   -3
 .اإليمانعد الرسول )صلى هللا عليه وسلم( النظافة من  -4
 تقدمها النظافة مظهر من مظاهر وعي األمم و  -5
  لعينلــومتعة   لنفســالبيئة النظيفة فيها راحة ل -6
 " صدقةعن الطريق األذى قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم " وتميط  -7
 النظافةيدعونا الحديث إلى  -8
 الوضوءمن العبادات التي تحقق مفهوم النظافة  -9
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 أمام العبارة الخطأ:)×( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة  ✓ضع عالمة)  -السؤال الثاني: 
 إلقاء القمامة بجانب حاوية النفايات.(  ×)     -1
 النظافة هي نظافة الجسم فقط.(  ×)     -2
 ( النظافة من اإليمان. ✓)     -3
 علي يلقي النفايات من شباك الحافلة.(  ×)     -4
 ( اإلنسان النظيف ينال رضا هللا ويقي نفسه من األمراض.✓)      -5
 ( النظافة مظهر من مظاهر وعي ورقي األمم.  ✓)    -6
 ( أنظف غرفتي وأرتبها كل يوم .✓)     -7
 ( منار تساعد والدتها في تنظيف المنزل . ✓)    -8
 ( من المهم أن تكون مالبسنا نظيفة ومرتبة . ✓)    -9

 أترك الكتاب المدرسي دون تجليد .(  ×)   -10
 المسلم مأمور بالنظافة في بيته فقط .(  ×)   -11     

 ( الصالة تحقق مفهوم النظافة . ✓)   -12     
 السؤال الثالث: حاكم التصرفات التالية مع ذكر السبب:

 لمى تلقي النفايات بجانب حاوية القمامة. -1
  ألنها ال تحافظ على النظافةالسبب   ال يعجبني: الرأي 
 أحمد يذهب إلى المسجد نظيف المظهر وذو رائحة طيبة. -2
 االسالمى يدعونا الي االهتمام بنظافة الجسم والمظهر عند المساجد .ألن الدين السبب   يعجبني: الرأي 
 تلميذة تعتمد علي أختها في ترتيب غرفتها . -3
 ألنها ال تهتم بترتيب وتنظيم غرفتها السبب   ال يعجبني: الرأي 

 ("سورة التكوير"1الدرس السابع عشر: التالوة )
الجبال سيرت *وإذا العشار عطلت *وإذا الوحوش حشرت *وإذا البحار إذا الشمس كورت *وإذا النجوم انكدرت *وإذا 

سجرت *وإذا النفوس زوجت *وإذا الموءودة سئلت *بأي ذنب قتلت *وإذا الصحف نشرت *وإذا السماء كشطت *وإذا 
 الجحيم سعرت *وإذا الجنة أزلفت *علمت نفس ما أحضرت *.

 أكمل الفراغ: -السؤال األول: 
  هللام القرآن الكريم كال -1
  أحداث يوم القيامةتتحدث اآليات عن  -2
  انطفئت مرادف انكدرت:    انشقت مرادف كشطت:  -3
 أذكر بعض أحداث يوم القيامة التي وردت في اآليات الكريمة: -4

 تنطفئ الشمس –أ  
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  تزول الجبال –ب  
  تنشق السماء  -ج  

 يناسبها من العمود )ب( :السؤال الثاني: أكتب رقم العبارة من العمود )أ( أمام ما 
 تناثرت.          (   5)    عسعس              – 1
 الطفلة المدفونة حيةً   (   4)     العشار                – 2
 لَفت وذهب ضوؤها.  (   3)     كورت                  – 3
 الّنوق الحوامل.  (   2)     الموءودة            – 4 

 ظهر ضياؤه.  (   6)     انكدرت              – 5
 أقبل بظالمه.  (   1)     تنفس                 – 6

 ("سورة القارعة".2الدرس الثامن عشر التالوة )
القارعة *ما القارعة *وما أدراك ما القارعة *يوم يكون الناس كالفراش المبثوث *وتكون الجبال كالعهن المنفوش *فأما 

 ت موازينه *فهو في عيشة راضية *وأما من خفت موازينه *فأمه هاوية *وما أدراك ما هيه *نار حامية من ثقل
 -السؤال األول: أكمل: 

  القارعةهذه اآليات من سورة  -1
  مأواه جهنم: أمه هاوية       الصوف: العهن    المنتشر :المبثوث     يوم القيامة مرادف: القارعة  -2
 ألن أحداثها تقرع القلوب وتخيفها.لماذا سميت السورة بهذا االسم؟  -3
  القارعة والزلزلة والحشر   اذكر أسماء أخرى ليوم القيامة  -4
  يوم القيامةبــأقسم هللا في اآليات  -5
 لبيان هول يوم القيامة.لماذا كرر كلمة القارعة في اآليات؟  -6
 من أحداث يوم القيامة الواردة في السورة   -7

  تهتز األرض -ب                تتزلزل السماء –أ         
  النارومن خفت موازينه يدخل  الجنةمن ثقلت موازينه يدخل  -8
 تكون كالعهن المنفوش.    صف حال الجبال يوم القيامة ... -9

 

 

 

 

 

 


