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 األذان األول: الدرس

 -امام العبارة الخاطئة: )×( مام العبارة الصحيحة وعالمة أ( √)ضع عالمة  -السؤال األول: 
 

 يؤذن المؤذن خمس مرات في اليوم والليلة. (  √)    -1
 األذان من أركان اإلسالم. (  ×)    -2
 األذان إلي العمل. يدعونا صوت (  ×)    -3
 األذان الركن األول من أركان اإلسالم. (  ×)    -4
 المسلم يشهد أن هللا واحد ال شريك له. (  √)    -5
 الترديد بعد المؤذن ثم الصالة عليه. ىحثنا الرسول صلي هللا عليه وسلم عل (  √)    -6
 نصلي قبل سماع األذان. (  ×)    -7
 يسبق الصالة. األذان (   √)   -8
 يجب علي المؤذن أن يقول ألفاظ األذان مرتبة. (  √)    -9

 .المسلم يستمع لصوت المؤذن ويردد خلفه (  √)    -10
 .يؤذن المؤذن إلعالن موعد الصالة (  √)    -11
 .أنا مسلم أسمع األذان فألبي النداء لكل صالة (  √)    -12
 أتوضأ واستعد للصالةعند سماعي لألذان  (  √)    -13
 .المسلم يردد ما يقوله المؤذن ( √)     -14
 .أول مؤذن في اإلسالم بالل بن رباح (   √)   -15
 نقول بعد سماع عبارة " حي علي الصالة " ال حول وال قوة إال باهلل ". (   √)   -16
   يقول المؤذن في صالة العشاء " الصالة خير من النوم ". (   ×)   -17

 
 -اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:  -السؤال الثاني: 

 
 ( عمر بن الخطاب  -  بالل بن رباح  -) أبو بكر الصديق     أول مؤذن في اإلسالم -1
 (  األذان      -  الصوم       -     الصالة   )   جميع ما يلي من أركان اإلسالم ما عدا -2
 ( الصالة       -النوم           - الطعام         )    ........ توضأ تيسير النتظار -3
 (   ست        -   خمس       -    أربع     )    نسمع األذان في اليوم والليلة.......... مرات -4
 (   المسجد     - المدرسة       -    المنزل     )    .......... يؤذن المؤذن في -5
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 (    اللعب      - النوم          -      الصالة )   ...... عندما أسمع صوت األذان أستعد لـ -6
 الدعاء   (     -    األذان         -      الصالة )     ........ من أركان اإلسالم -7
 (   الصالة    -   األكل          -     اللعب     )   ى .......يدعونا صوت األذان إل -8
 (   كالهما    -      بعد          -       قبل      )  أبدأ بالصالة ...........انتهاء األذان -9

 ى   (   موس    -    حمدـم           - ى    عيس    )   اسم رسولنا هو ............ -10
 (  ر العص   -      العشاء         -     الظهر  )      يؤذن المؤذن في الليل آذان -11
 (   المغرب   -     العصر          -     الفجر  )  يقول المؤذن " الصالة خير من النوم" في آذان -12

 
   -أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة:  -السؤال الثالث: 

 ( الشهادتان  - الصالة     -خمس    -المسجد     -النداء    )      
 الصالة يدعونا صوت األذان إلى -1
 المسجدعند سماع األذان أستعد للذهاب إلى  -2
 . مراتخمس  والليلة يؤذن المؤذن في اليوم -3
 .النداء أنا مسلم أسمع االذان فألبي -4
 والصالة. الشهادتانيذكر المؤذن ركنين من أركان اإلسالم في األذان هما  -5

 
 -صحح ما تحته خط:  -السؤال الرابع: 

 
 ( األذان)   .الصالةنداء وألفاظ يقولها المؤذن قبل كل صالة هي  -1
   (                   خمس مرات )        .مرات 3يؤذن المؤذن في اليوم والليلة  -2
     (الفجر )  . المغربالصالة خير من النوم يقولها المؤذن في صالة  -3
 (  المغرب )  . ءمن أذان المغرب حتى أذان العشاالعصر وقت صالة  -4
 (شروق الشمس )    الظهر.وقت صالة الفجر من أذان الفجر حتى أذان  -5
 (                                                قبل )           الصالة. بعد األذان -6
 (                                    الصالة )          ركن من أركان اإلسالم. األذان -7
 (                         الصالة )         الحج.يؤذن المؤذن لإلعالن عن موعد  -8

  -)يعجبني( أو )ال يعجبني( :  حاكم المواقف التالية -السؤال الخامس: 
 (يعجبنيال     -   )يعجبني  . تلميذ يسمع صوت األذان وال يذهب للصالة -1
 يعجبني(ال     -   )يعجبني  . تيسير يسمع األذان ثم يردد ما يقوله المؤذن -2
 يعجبني(ال     -   )يعجبني  . خليل يسمع األذان ويكرر وراء المؤذن ما يقوله -3
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 (يعجبنيال     -   )يعجبني   . وال يردد خلفه شخص يسمع األذان -4
 يعجبني(ال     -   )يعجبني  . منار تردد األذان ثم تصلي علي الرسول -5

 
  -رتب ألفاظ األذان: -السؤال السادس:

 أشهد أن ال إله إال هللا      ( أشهد أن ال إله إال هللا  2)  
 أكبر هللا أكبر هللا    (  هللا أكبر هللا أكبر  1)  
 ًا رسول هللاحمدـمأشهد أن                ًا رسول هللاحمدـم( أشهد أن   3)  
 الفالح   ىحي عل    الفالح ى( حي عل  5)  
 ال إله إال هللا    ( هللا أكبر هللا أكبر  6)  
 الصالة  ىحي عل   الصالة ى( حي عل  4)  
 

 (2 ،1) الشرح سورة والثالث: الثاني الدرس
 

 - القوسين: بين مما المناسبة الكلمة باختيار الكريمة اآليات أكمل األول: السؤال
 [ وزرك   - العسر  - ظهرك  - العسر   - صدرك   - فارغب  - فانصب   -   ]ذكرك  
 مع إن يسراً  العسر مع فإن ذكرك لك ورفعنا ظهرك أنقض الذي وزرك عنك ووضعنا صدرك لك نشرح ألم 

 .فارغب ربك وإلى بنصفا فرغت فإذا يسرا العسر
 (        النصر     -      الشرح     -    الماعون   ) ................ سورة من السابقة اآليات -1
 (           8       -         9       -         7     )  ت..........آيا الشرح سورة آيات عدد -2
 (       حمدـم       -       نوح       -      إبراهيم  )  ......... سيدنا السابقة اآليات تخاطب -3
 (         أهلكنا     -      خففنا      -        أثقلنا  )  ................... " وضعنا " مرادف -4
 (   ذكر ما جميع   -    الصدق      -     األمانة  )  وسلم عليه هللا ىصل الرسول صفات من -5
 ( لسرقةا   -   الوالدين احترام    -   صناماأل )عبادة    الحسنة األعمال من -6
 (        قليلة        -   متوسطة      -       رفيعة  )    مكانة لرسوله هللا وضع -7
 (     الرسول       -   األصنام       -         هللا   )    يعبدون  مكة كفار كان -8
 (      أدب         -     قسوة         -      حنان   )  بـ محمد سيدنا مع يتعاملون  الكفار كان -9
 (   المالئكة       -  الرسول         -         هللا   ) ىوتعال .........سبحانه كالم الكريم القرآن-10
 (     حمدـم        -    ىعيس         -     ىموس  )  النبي هو اآليات في صدره شرح لذيا -11
 (    الخفيف       -    القليل         -      الثقيل  )  ............. حملك تعني " وزنك "-12
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 (      اليسر        -    اللين          -       الشدة )  .................. " العسر " مرادف -13
 (    الرسول      -    األصنام        -        هللا   ) ........... عبادة إلي قومه الرسول دعا -14
  وظهرك صدرك هما الجسم أعضاء من عضوين السورة في ورد -15
 . هللا وعبادة الخير طريق إلى هداه  أنه محمد سيدنا ىعل هللا نعم من -16

 
 -امام العبارة الخاطئة: )×( امام العبارة الصحيحة وعالمة ( √)ضع عالمة   -السؤال الثاني: 

 
   .كان الكفار يعبدون األصنام (   √)   -1
 .سهل هللا أمر المسلمين الصابرين وخفف عنهم (   √)   -2
 .هللا عليه وسلم لصنم قط ىلم يسجد الرسول صل (  √)    -3
 أستمع بأدب وخشوع للقرآن الكريم. (   √)   -4
 .هللا عليه وسلم لعبادة هللا وحده وترك عبادة األصنام ىدعا الرسول صل (  √)    -5
   .سول من قريش االبتعاد عن األعمال الحسنةطلب الر  (  ×)    -6
 .هللا عليه وسلم ىاستهزأ كفار قريش بالرسول صل (   √)   -7
 .هللا عليه وسلم ىكانت أم جميل تضع األشواك في طريق الرسول صل (  √)    -8
 .هللا ىيتوجه المسلم  بالدعاء إل (  √)    -9

  .جعل اسمه في كل أذانكرم هللا النبي محمد بأن  (  √)    -10
 .هللا عليه وسلم ىالرسول صل ىأنا مسلم أكثر من الصالة عل (  √)    -11
 .مرادف كلمة " وضعنا " حملك الثقيل (  ×)    -12
 .سيجعل هللا بعد الشدة فرجاً  (  √)    -13
 .أسخط وأغضب من رحمة هللا   )     ( -14
 .ل أشكر هللا وأعبدهبعد االنتهاء من كل عم (   √)   -15
   .أنار هللا قلب صدر الرسول  (  √)    -16
 .أثقل هللا حمل الرسول فبشره لإلسالم (  ×)    -17
 .كذب أهل مكة جميعًا باهلل (   ×)   -18
 .من األعمال السيئة التي يجب االبتعاد عنها الكذب والسرقة (   √)   -19
 .حمد عليه الصالة والسالم بسوءيذكر المسلم سيدنا م (  ×)    -20
 .واإليمان ىهللا عليه وسلم بالهد ىشرح هللا صدر سيدنا محمد صل (   √)   -21
 .اإلسالم هو دين الحق (  √)    -22
  .اليسر هو الفرج (  √)    -23
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 .مساعدة ىأساعد كل من يحتاج إل (  √)    -24
 .أشكر هللا علي كل حال (  √)    -25

 
 
 
 -اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:  -سؤال الثالث: ال
 
 الرحالت (  -   اإلسالم    -    الطعام )  ىدعوة قومه إل ىهللا عليه وسلم عل ىحرص الرسول صل -1
 (  أطاعوه  -  صدقوه      -     كذبوه )  هلل عليه وسلم ألن قومه ىحزن الرسول صل -2
  ( يعذب قومه   -  ينتقم من قومه   -  يهدي قومه )   بأن هللا عليه وسلم ربه ىدعا الرسول صل -3
 (  المسلم   -    المشرك    -)  الكافر     ..............يكثر من دعاء هللا وعبادته -4
 (   الفيل     -  البقرة       - )  الجمل    هللا عليه وسلم في عام ىولد الرسول صل -5
 (  المدينة    -    مكة     -لقدس    ا )  ليه وسلمهللا ع ىالمكان الذي ولد فيه الرسول صل -6
 (  الجديدة    -  السيئة    -الحسنة      )      طلب الرسول من قومه االبتعاد عن األعمال -7
 (  األصنام    -النار        -هللا        )   هللا عليه وسلم إلي ترك عبادة ىدعا الرسول صل -8
 (   األشواك    -   الماء    -   األزهار  هللا عليه وسلم) ىسول صلقام الكفار بوضع ....في طريق الر  -9

 (  كالهما معا    -   عبادة   -     طاعة )             لأكثر من .............هللا عز وج -10
 

 -ال يعجبني   ( :    -حاكم المواقف التالية  ) يعجبني    -السؤال الرابع:
 ( ال يعجبني    -) يعجبني               أسخط من رحمة هللا             -1
 ال يعجبني (    -   يعجبنيهللا بعبادتي                      )  ىأقبل عل -2
 ال يعجبني (    -   يعجبني)   أستغل أوقات الفراغ في عبادة هللا          -3
 ال يعجبني (    -   يعجبني)   تيسير يدعو هللا ويستغفره في الصالة      -4
 ( ال يعجبني    -يعمل األعمال السيئة                ) يعجبني   طالب  -5

  -السؤال الخامس:
 إلي هللا عز وجل .لمن يتوجه المسلم بالدعاء؟  -1

 السؤال السادس: صل من العمود )أ( ما يناسبه من العمود )ب(:
 )ب(                                    (أ)

 هرك وأضعفه أثقل ظ  (   3)     كألم نشرح لك صدر  -1
 جعلنا الناس يذكروك كثيراً   (   4)     ووضعنا عنك وزرك -2
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 اإليمان  و ىنوره بالهد  (   1)     الذي أنقض ظهرك -3
 خففنا عنك    (   2)      ورفعنا لك ذكرك -4
 هللا بعبادتي  ىأقبل إل  (   7)     سراإن مع العسر ي -5
 وأعبده              ر هللا أن أنهي عملي اشكبعد   (   6)     بفإذا فرغت فانص -6
 بعد الضيق يأتي الفرج    (   5)      بربك فارغ ىوإل -7

 
                   -: السؤال السابع: أكمل مما بين القوسين

 

 هللا(  -عبادتي   -)الضيق  
 .وحده هللاالمسلم يعبد  -1
 .عبادتي هللا بـ ىأقبل عل -2
 .الفرجيأتي  الضيقبعد  -3
 

  االستفتاح دعاء الرابع: الدرس
 

  -( أمام العبارة الخطأ: (  أمام العبارة الصحيحة وعالمة )ضع إشارة ) -السؤال األول:   
 أبدأ صالتي بتكبيرة اإلحرام .(   √)   -1
 أحمد هللا وأشكره علي نعمه .(    √)   -2
 المسلم يتبع الدين الحنيف .(   √)   -3
 ال إله غيرك تعني ال معبود سواك .(   √)   -4
 المسلم يصلي خمسة مرات في اليوم والليلة .(   √ )  -5
 يقرأ المصلي دعاء االستفتاح بصوت مرتفع .(    ×)   -6
 دعاء االستفتاح من آيات القرآن الكريم .(    ×)   -7
 دعاء االستفتاح من فرائض الصالة . (    ×)   -8
 . دعاء االستفتاح في صالتي ىأحرص عل(    √ ) -9

 
  -إلجابة الصحيحة مما بين القوسين: السؤال الثاني: اختر ا

  
 ( االستفتاح      -الخوف       -    )  القنوت  أبدأ صالتي بدعاء ....................... -1
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 (    خالل      -بعد           -       قبل )    دعاء االستفتاح .............الفاتحة -2
 كالهما معًا (   -  فرائض      -     سنن   )   دعاء االستفتاح من ..............الصالة -3
 (   المالئكة    -       هللا     -   الرسل    )   ال إله غيرك اعتراف بوحدانية ........... -4
 (       هللا     -   الرسول     -)   المالئكة    فاطر السماوات واألرض ................ -5

 
 
 

    -لمناسبة مما بين القوسين: أكمل الفراغ بالكلمة ا  -السؤال الثالث: 
 بحمدك      (      -   إله       -     اسمك      -جدك        )  

 غيرك ". إلهال  و جدك ىتعالو  اسمك تبارك و بحمدك سبحانك اللهم و"   
 

 [   التشهد    -  دخول المسجد  -  االستفتاح ] الدعاء السابق دعاء ............... ىيسم -1
 [     أثناء    -بعد              -    قبل ]     م الدعاء .............تكبيرة اإلحرانقرأ هذا  -2
 [   مغفرتك    -    عظمتك     -  ]  رحمتك     " جدك " تعني .............. -3
 [  اراألشج    -    األصنام     -       هللا ]   ىالمسلم ال يعبد إال ............سبحانه وتعال -4
 [  نهاية       -      وسط      -    بداية ]     ذا الدعاء في ...............الصالةنقرأ ه -5
 [    الدعاء    -   الصالة       - ]   الوضوء  يقول المسلم دعاء االستفتاح في........... -6
 [  ةالمالئك    -    الرسل         -    هللا ]    " ال إله غيرك " اعتراف بوحدانية ......... -7

 
  أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة مما بين القوسين: -السؤال الرابع: 

 المشركين(  -فطر     -   )حنيفا  
 "  المشركينما أنا من  مسلمًا و فطرواألرض السماوات  فطر" وجهت وجهي للذي 

 اء   [االستسق    -  االستفتاح     -] االستخارة    الدعاء السابق هو دعاء ................ -1
 الشمال  [      -      القبلة      -]  الجنوب      يتجه المسلم في الصالة جهة ........... -2
 المسيحية  [    -اليهودية         -    اإلسالم]      ديني هو .................... -3
 [     هللا      -حمد    ـم         - ]  األصنام      وحده المسلم يعبد ..................... -4

  -السؤال الخامس: صحح ما تحته خط: 
 (االحرام بتكبيرة)   .بتحية اإلسالمأبدأ صالتي  -1
 (هللا أكبر )   .السالم عليكمتكبيرة اإلحرام هي  -2
 (سرا   )   .جهراً دعاء االستفتاح نقوله  -3
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 ( قــــبــــل)  .قراءة سورة الفاتحة بعدأقول دعاء االستفتاح  -4
 (سنن الوضوء )  .الوضوء رائضفدعاء االستفتاح من  -5
 (الرسول )   .المالئكةدعاء االستفتاح سنة عن  -6

 ال يعجبني(:  -حاكم السلوكيات التالية )يعجبني  -السؤال السادس: 
 يعجبني(ال    -    يعجبني)  .تيسير يقرأ دعاء االستفتاح في بداية كل صالة -1
 يعجبني(ال    -    نييعجب) .االستفتاحد يساعد أخيه خليل في حفظ دعاء ـمحم -2
 (يعجبنيال    -    )يعجبني  .الصالةمنار ال تهتم بقراءة دعاء االستفتاح في  -3

  -السؤال السابع: صل من العمود )أ( بما يناسبها من العمود )ب ( : 
 )ب(  (أ)

 (               تكبيرة اإلحرام     2)      حنقول دعا ء االستفتا -1
 بعد تكبيرة اإلحرام            (       4)       هللا أكبر هي -2
 (               ال معبود سواك     3)       ال إله غيرك -3
 (              علت عظمتك وسلطانك      1)       تعالي جدك -4

 

  اإلبراهيمية والصالة التشهد اخلامس: الدرس
 

  التشهد أوال :
 هللا عباد ىوعل علينا، السالم وبركاته، هللا ورحمة ،النبي أيها عليك السالم الطيبات، والصلوات هلل التحيات "

 ". ورسوله عبده محمدا   أن وأشهد هللا، إال إله ال أن أشهد الصالحين،
 

   :القوسين بين مما الصحيحة اإلجابة اختر األول: السؤال

 ( االستفتاح دعاء   –  التشهد  –   اإلبراهيمية الصالة )   ىيسم السابق النص -1
 (   الناس       -      الرسول        -            هللا     ) ىإل والصلوات التحيات مالمسل يقدم -2
 (    ىموس      -       مدـمح         -         ىعيس   ) وه المقصود النبي. أيها عليك السالم -3
  ( ركعات ثالث   -     ركعتين        -          ركعة   الصالة) من ......... أداء بعد التشهد نقرأ -4
 (     نائمين       -     جالسين        -        واقفين   ) .................... ونحن التشهد نقرأ -5
 (     كليهما       -     ى اليسر          -       ىاليمن   ...............) السبابة التشهد في أحرك -6
 (     الثالث       -      الثانية          -       لياألو   ............) الركعة نهاية في التشهد نقرأ -7
 (     الظهر       -      الفجر          -      المغرب  صالة) عدا ما الصلوات في مرتين التشهد نقرأ -8

  -( أمام العبارة الخطأ :( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )ضع عالمة )  -السؤال الثاني: 
 . ىم التحيات والصلوات هلل تعالالمسلم يقد(   √)    -1
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 أقرأ التشهد في نهاية الركعة الثانية .(    √)    -2
 نقرأ التشهد عند قراءة الفاتحة مباشرة .(   ×)    -3
 يقرأ المسلم التشهد مرة واحدة في الصالة .(   ×)    -4
 ال تصح الصالة دون تشهد .(   √)    -5
 نجلس عند قراءة التشهد .(   √)    -6
 هو المقصود بكالمنا السالم عليك أيها النبي  ىبي عيسالن(   ×)    -7
 تحية اإلسالم هي السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .(    √)    -8
 . ى أحرك في التشهد السبابة اليسر (    ×)    -9

  -ال يعجبني( :   -حاكم التصرفات التالية )يعجبني  -السؤال الثالث: 
 ال يعجبني(  -يعجبني )   . شخص يقرأ التشهد وهو واقف -1
 (ال يعجبني  -يعجبني )  . رشخص سلم قبل أن يقرأ التشهد األخي -2
 (ال يعجبني  -يعجبني )  . شخص قرأ التشهد دون قراءة الشهادتين -3
 ال يعجبني(  - يعجبني) .  شخص قرأ التشهد في نهاية الركعة الثانية -4
 ال يعجبني( - يعجبني)   . شخص يقرأ التشهد بتأني وتدبر -5

 
 ل الرابع: صحح ما تحته خط:السؤا

 (هللا) . للرسوليقدم المسلم التحيات والصلوات  -1
 (نجلس)   . عند قراءة التشهدنقف  -2
 (محمد) . يوسفالسالم عليك أيها النبي هو سيدنا  -3

 
 ثانيا : الصالة اإلبراهيمية -السؤال الخامس: 

آل إبراهيم، إنك حميٌد مجيٌد، اللهم بارك  ىإبراهيم وعل ىد، كما صليت علـآل محم ىمحمٍد وعل ى" اللهم صل عل
 آل إبراهيم إنك حميٌد مجيٌد " . ىإبراهيم، وعل ىآل محمد، كما باركت عل ىمدٍ ، وعلـمح ىعل
 

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي : (أ)
 [   األخيرة     -       الثانية     -       ى]  األول نقرأ الصالة االبراهيمية في الركعة ........ -1
 [     يوسف    -     إبراهيم      -        ]  نوح   آل .......... ىمحمد وعل ىاللهم بارك عل -2
 [    العالمين   -  أهله وأقاربه     -  ] ارفع مكانته     ود هـآل محم ىمعن -3
 [  ارفع مكانته  -   العالمين       -]  أهله وأقاربه      " صل " ىمعن -4
 اء األنبياء الذين وردت أ سماؤهم في الصالة اإلبراهيمية ما عدا سيدنا من أسم -5
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 [      إبراهيم     -     ىموس        -       دـمحم  ]                                        
 [    6 - 4- 2   ]  هللا عليه وسلم في الصالة اإلبراهيمية ...........مرات  ىذكر نبينا محمد صل -6
  [ المشرفة   -  النبوية    -    اإلبراهيمية  ]    نهاية الصالة أقرأ التشهد والصالة ............ في -7
8-  

 ال يعجبني( : –حاكم المواقف التالية )يعجبني  )ب(    
 (يعجبنيال  – )يعجبني شخص يتحدث مع زميله أثناء الصالة -1
 (عجبنييال  – )يعجبني قراءة الصالة اإلبراهيمية ىونس ىمسلم صل -2
 (يعجبنيال  – )يعجبني تلميذ يقرأ الصالة اإلبراهيمية بدون تشهد -3
 ال يعجبني ( – يعجبني )    طالب يحفظ الصالة اإلبراهيمية            -4

  الفجر صالة " 1 اخلمس" الصلوات السادس: الدرس
 

  -خاطئة: ( امام العبارة ال( امام العبارة الصحيحة وعالمة )ضع عالمة)  -السؤال األول: 
   .صالة الظهر ىوقت صالة الفجر من طلوع الشمس حت (  ×)    -1
 .عدد ركعات صالة الفجر ركعتان (  √)    -2
 .صالة الفجر ليس فرضًا علي المسلم (  ×)    -3
 أتوضأ قبل بدء الصالة. (  √)    -4
 .صالة الفجر أول صالة يقوم بها المسلم (  √)    -5
   .المسلمين خمس صلوات في اليوم والليلة ىرض هللا علف ( √)     -6
 .المسلم يحافظ علي أداء الصالة في وقتها (  √)    -7
 .أركع في صالة الفجر مرتين (  √)    -8
 .يقول المؤذن في صالة الفجر " الصالة خير من النوم " (  √)    -9

  .صالة الفجر جهرية ىتؤد (  √)    -10
 ى.عند قراءة الفاتحة أضع اليد اليسرى فوق اليد اليمن (  ×)    -11
 .أكبر تكبيرة اإلحرام ثم أنوي الصالة ( ×)     -12
 .أقرأ التشهد والصالة اإلبراهيمية مرة واحدة في صالة الفجر (  √)    -13
 .أقول في السجود سبحان ربي العظيم (  ×)    -14
 .ربي األعلىأقول في الركوع سبحان  (  ×)    -15
   .الصالة أعظم ركن من أركان اإلسالم (  √)    -16
 .أسلم عن يميني ثم أسلم عن شمالي في نهاية الصالة (  √)    -17
 .نشعر بالنشاط عندما نصلي الفجر في المسجد (  √)    -18

 



 

             12 
     0567115080 /0599905080تطلب من مكتبة جودة جوال  –الفصل الدراسي الثاني  –الصف الثاني  –سلسلة كراسة الميار في مادة الرياضيات  

 

 -اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:  -السؤال الثاني: 
 [   العصر      -   رالفج   -]  الظهر       صالةيبدأ المسلم يومه ب -1
 ثالث مرات  [   -مرتين      -    مرة ]      نقرأ التشهد في صالة الفجر -2
 [    التكبير     -  السجود   -] الركوع        ـالمسلم يبدأ الصالة ب -3
 [ أربع ركعات  - ثالث ركعات    -  ركعتان ]     عدد ركعات صالة الفجر -4
 ثالث مرات  [    -   مرتين    -      مرة ]  المسلم الصالة اإلبراهيمية في صالة الفجر يقرأ -5
 [    العليم      -   األعلى    - ] العظيم      أقول في السجود سبحان ربي -6
 اإلخالص  [    -   الفاتحة   -   ] الشرح  أقرأ سورة ...........في بداية كل ركعة في الصالة -7
 القرآن  [     -    الدعاء      -  اإلحرام ]     بتكبيرة .......... تبدأ الصالة -8
 [ سبحان ربي األعلى   -    الحمد هلل   -   ] هللا أكبر    أعتدل من السجود قائالً  -9

 [   كالهما   – سورة قصيرة    - ] سورة الفاتحة     ......... ىأقول في الركعة األول -10
 [  الثالثة  -    الثانية       -      ىاألول   ]   ي صالة الفجر بعد الركعةيجلس للتشهد ف - 11    

 
  -صحح ما تحته خط :  –السؤال الثالث. 

 (خمس)   صلوات أربععدد الصلوات المفروضة في اليوم والليلة  -1
 (ركعتين  )  ثالث ركعاتعدد الركعات المفروضة في صالة الفجر  -2
 (  مرتين )      مرات نسجد في صالة الفجر ثالث -3
 األعلى ()        ثالث مرات العظيمنقول في السجود سبحان ربي  -4

 
 ال يعجبني(   -حاكم التصرفات اآلتية )يعجبني  -السؤال الرابع: 

 ال يعجبني  (   -  يعجبني )   رتوضأ معاذ قبل أداء صالة الفج -1
 (  ال يعجبني   -) يعجبني     تلميذ الفجر بعد طلوع الشمس ىصل -2
 (  ال يعجبني   -) يعجبني    كبر حسن تكبيرة اإلحرام في صالة الفجرلم ي   -3
 (  ال يعجبني   -) يعجبني    عدنان صالة الفجر ركعة واحدة  ىصل -4
 (  ال يعجبني   -يعجبني   ) ريتكاسل بعض المسلمين القيام إلي صالة الفج -5
 عجبني  (ال ي   -  يعجبني )  عماد يوصي والده بتذكيره بصالة الفجر -6

 
 -أجب عن األسئلة اآلتية:  -السؤال الخامس: 

عدم التكاسل والتنشط ألن صالة الفجر فرض علينا ونكسب بم تنصح من يتكاسل عن صالة الفجر؟ أنصحه بـ  -1
 منها حسنات .
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 ركعتينكم ركعة يصلي المسلم في صالة الفجر؟ يصلي المسلم في صالة الفجر  -2
الفجر في الركعة يمية في صالة الفجر؟ يقرأ المسلم الصالة اإلبراهيمية في صالة يقرأ المسلم الصالة اإلبراه ىمت -3

 الثانية.
 أذان الفجر حتي طلوع الشمس .ما وقت صالة الفجر ؟ وقت صالة الفجر من  -4

 
 السؤال السادس: اذكر المصطلح الديني :

 أعظم ركن من أركان اإلسالم. [  الصالة ] -1
 خمس مرات في اليوم والليلة. المسلمين ىفرضت عل   [الصالة ] -2
 نردد فيه سبحان ربي العظيم ثالث مرات.   [الركوع ] -3

 
 
 

  السؤال السابع: رتب أعمال الصالة:
   .أكبر تكبيرة اإلحرام (  2)    -1
 .أقف مستقبال القبلة وأنوي الصالة (    1  ) -2
 مرات (. )ثالثأركع وأردد سبحان ربي العظيم  (   4)   -3
 أدعو بدعاء االستفتاح وأقرأ سورة الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم. (   3  ) -4
 .أعتدل من السجود قائال هللا أكبر (   7)   -5
   .أعتدل من الركوع وأقول سمع هللا لمن حمده (   5)   -6
 .أسجد وأردد سبحان ربي األعلى ) ثالث مرات ( (   6)   -7
 .انية وأردد سبحان ربي األعلى ) ثالث مرات (أسجد مرة ث (   8)   -8

 

 " 2الدرس السابع: الصلوات اخلمس "
  ، وصالة العشاء ، وصالة العصر صالة الظهر

 ( امام العبارة الخاطئة:( امام العبارة الصحيحة وعالمة )ضع عالمة)  -السؤال األول: 
   .الصالة ركن من أركان اإليمان (  ×)    -1
 .عدد ركعات صالة العصر أربع ركعات (  √)    -2
 .الصالة الرباعية هي الصالة التي تتضمن ثالث ركعات (  ×)    -3
 أقرأ سورة الفاتحة فقط في الركعة الثالثة والرابعة من صالة الظهر والعصر. (   √)   -4
 .أقرأ التشهد بعد السجود الثاني في صالة الظهر والعصر (   √)   -5
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   .أقول سبحان ربي األعلى ثالث مرات في كل ركعة (  ×)    -6
 .أذان العصر ىوقت صالة الظهر من أذان الظهر حت (  √)    -7
 .عدد ركعات صالة الظهر يساوي عدد ركعات صالة العشاء (   √)   -8
 .أسلم عن شمالي ثم عن يميني قائاًل السالم عليكم ورحمة هللا (  ×)    -9

  .قرأ سورة الفاتحة في بداية كل ركعة في كل صالةأ (   √)   -10
 .يؤدي اإلمام الركعة األولي والثانية من صالة العشاء سراً  (  ×)    -11
  سرًا. والعصر يقرأ اإلمام سورة الفاتحة وما تيسر من القرآن في صالة الظهر (  ×)    -12
 .صالة العشاء كصالة الظهر والعصر ىتصل (   √)   -13
 .عدد ركعات صالة العشاء ثالث ركعات (  ×)    -14
 .أقرأ التشهد والصالة االبراهيمية في الركعة الرابعة في صالة العشاء (  √)    -15
   .في أول ركعتين من صالة العشاء أقر أسورة الفاتحة وما تيسر من القرآن (  √)    -16
 .طلوع الفجر ىوقت صالة العشاء من أذان العشاء حت (  √)    -17
 .نصلي صالة الوتر في صالة العشاء (   √)   -18

  -اختر اإلجابة الصحيحة : -السؤال الثاني: •
 خمس  [    -      أربع     -      ]  ثالث عدد ركعات صالة العصر ..............ركعات -1
 [ ة  ثالث    -     أربعة     -    ]  خمسة   عدد ركعات ..................ركعات -2
 [   الظهر    -  المغرب      -   ]  الفجر      من الصلوات الرباعية صالة -3
 [المغرب     -    الظهر     -   ]  العشاء   أذان ىصالة العصر من أذان العصر حت -4
 [      العصر     -   الفجر      -   ]  العشاء   أذان ىصالة الظهر من أذان الظهر حت -5
 [ الفاتحة      -   الشرح      -    الفلق  ]  ثة والرابعة سورة.......فقطأقول في الركعة الثال -6
 [  رأسي       -   بطني      -   صدري ]    ىعل ى فوق يدي اليسر  ىأضع يدي اليمن -7
 [ كالهما معاً    –   الصالة اإلبراهيمية   -   الفاتحة  ] ....أجلس في نهاية الركعة الرابعة ألقرأ التشهد و -8
 [  نهاية       -     وسط     -     بداية  ]        للصالة تكون في ................الصالة النية -9

   ثالث مرات [     -   مرتين      -      ] مرة   يقرأ المصلي التشهد ...........في صالة الظهر -10
 صحح ما تحته خط:  -السؤال الثالث:

 (ركعاتالث ث)  . ثالث ركعاتعدد ركعات صالة الظهر  -1
 (مرة ) . رفي صالة الظهمرتين أقرأ الصالة اإلبراهيمية  -2
 (العصر )  . رمثل صالة الظه الفجرنصلي صالة  -3
 (يميني)      . أوالً  شماليأسلم عن  -4
 (الثالثة والرابعة ) . والثانية ىاألولأقرأ سورة الفاتحة فقط في الركعة  -5
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 -ال يعجبني  (  :  -ني  حاكم التصرفات التالية ) يعجب -السؤال الرابع:
 (    ال يعجبني  -) يعجبني        بالل صالة العشاء ثالث ركعات ىصل -1
  (  ال يعجبني  -) يعجبني     رلم يقرأ عدنان سورة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة في صالة العص -2

 (    ال يعجبني  -) يعجبني         لم تسجد سما في صالة الظهر -3
  (   ال يعجبني  -) يعجبني          بدون وضوء .تلميذ  ىصل -4

  -صل من العبارة )أ( بما يناسبها من العبارة )ب(: -السؤال الخامس:
 ) أ(                                                )ب(                

 في السجود   (  5)      أقرأ الفاتحة في كل ركعة -1
 أربع ركعات   (  3)     اعيةأقرأ التشهد في الصالة الرب -2
 مرة واحدة   (  1)       صالة العصر -3
 في الركوع   (  4)      أقول سبحان ربي األعلى -4
 مرتين   (  2)      أقول سبحان ربي العظيم -5

 (  )صالة املغرب(3الدرس الثامن: الصلوات اخلمس )
 

 ( أمام العبارة الخاطئة:( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )ضع عالمة)   -السؤال األول: 
 عدد ركعات صالة المغرب ثالث ركعات.(     √)    -1
 يقرأ اإلمام سورة الفاتحة وما تيسر من القرآن في صالة المغرب سرًا.   (  ×)    -2
 يجلس للتشهد األخير في صالة المغرب بعد الركعة الثانية. (   ×)    -3
 ءة في صالة المغرب.بمفرده يستطيع أن يجهر بالقرا ىمن صل  (   √)    -4
 صالة المغرب كصالة الظهر والعصر. ىتصل (   ×)    -5

 
 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين  -السؤال الثاني: 

 الثالثة   [   – الثانية   –   ى] األول  يجلس للتشهد األول في صالة المغرب في الركعة -1
 [   الثالثة  -الثانية     -  ىل]  األو  يجلس للتشهد األخير في صالة المغرب في الركعة -2
 [   سراً    – مرتفع     –] منخفض    يقرأ اإلمام سورة الفاتحة وما تيسر من القرآن بصالة المغرب بصوت -3
 [كل ما ذكر  - المغرب  -]  الظهر     من الصلوات الجهرية صالة -4
 [    خمس    -أربع     -  ثالث]    عدد ركعات صالة المغرب ..............ركعات -5
 [   العصر    - العشاء   -] الفجر   أذان ىوقت صالة المغرب من أذان المغرب حت -6
 [ المحسن   - العظيم    -] األعلى      أقول في الركوع في صالة المغرب سبحان ربي -7
 [   الركوع  - السجود   -]  الجلوس            أقول سبحان ربي األعلى في -8
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 ثالث مرات [ –مرتين   –  مرة واحدة]           ربنقرأ التشهد في صالة المغ -9
 ثالث مرات[  -مرتين   - مرة واحدة]        أقرأ الصالة اإلبراهيمية في صالة المغرب -10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدرس التاسع: يف املسجد )تفاعلي(
  

  -اختر اإلجابة الصحيحة:  -السؤال األول:  •
 [ الزراعة    - بناء مدينة     -   بناء مسجد]     أول عمل قام به الرسول -1
 [ ى المشف   –   المسجد     –      البيت   ]  يؤدي المسلمون الصالة في جماعة في -2
 [  الكنيسة   -    المسجد    -      البيت  ]     يصلي المسيحي في -3
 [   للصالة    -     للعب      -     للهو    ]  اهتم اإلسالم بالمسجد اهتمامًا كبيرًا ألنه مكان -4
 [   مرتفع   -      عال      -   منخفض   ]  أتلو القرآن الكريم في المسجد بصوت -5
 [  كالهما   -     خشوع     -        أدب ]                    أجلس في المسجد بـ -6
 [  الهدوء    -     الفوضى   -    االزعاج ]   .............. في المسجد ىأحافظ عل -7
 [ كالهما    -      أي       -      أول    ]  في ...........فراغ أجده في المسجدأجلس  -8
 [    الدعاء   -      الكالم    -     الضحك ] ...............عند دخولي المسجد ىأحرص عل -9

 [  العبادة والتشاور     -   التشاور     -     العبادة  ]    المسجد مكان لـ.............. -10
 [كالهما–عدم ازعاج المصلين-] الهدوء داخل المسجد           طرق المحافظة علي المسجد من -11
 

 ( امام العبارة الخاطئة:مام العبارة الصحيحة وعالمة )أ( ضع عالمة)  -السؤال الثاني:
   .أجلس في المسجد بأدب وخشوع (  √)    -1
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 .المسجد من آداب دخول المسجد صالة ركعتين تحية (  √)    -2
 .وهو مكان للعبادة ىالمسجد هو بيت هللا تعال (  √)    -3
 أداء الصلوات الخمس في المسجد. ىتيسير يحرص عل (  √)    -4
 .أرمي بقايا الطعام في المسجد (  ×)    -5
   .أجلس في أول فراغ أجده في المسجد (  √)    -6
 .جدألعب وأركض مع زمالئي داخل المس (  ×)    -7
 .  أقول عند دخول المسجد " اللهم افتح لي أبواب رحمتك " (   √)   -8
 أقول عند الخروج من المسجد " اللهم إني أسألك من فضلك ". (  √)    -9

  .طهارة ونظافة المسجد ىأحافظ عل (   √)   -10
 .ولد يرفع صوته عاليًا داخل المسجد (  ×)    -11
 .أثاث المسجد ومرافقه ىالمحافظة علمن واجبي  (   √)   -12

 
 
 

 -صحح الكلمة التي تحتها خط: -السؤال الثالث:
 (الهدوء)  عند دخول المسجد.الكالم أحرص على  -1
 (المسجد)   .لكنيسة  المسلم يصلي في ا -2

 
 ما رأيك في المواقف اآلتية مع ذكر السبب:   -السؤال الرابع: •

   ولد يرمي بقايا الطعام داخل المسجد.   -1
 (ال يعجبني  -الرأي              )يعجبني  

 ن المسجد مكان للعبادة ومكان طاهر ونظيف .أل السبب: 
 .مناداة الناس بصوٍت مرتفع داخل المسجد  -2

 (ال يعجبني  -الرأي              )يعجبني 
 ألن ذلك يزعج المصلين وهو مكان للعبادة .السبب: 

 المسجد.     تيسير يتلو القرآن بصوت منخفض في -2
 ال يعجبني(  -يعجبني الرأي              )

 ألنه ال يزعج اآلخرين .السبب: 
 أطفال يجتمعون في المسجد لتالوة القرآن الكريم.   -3

 ال يعجبني(  - يعجبنيالرأي              )
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 ألنهم يجتمعون لتالوة القرآن وليس للعب .السبب: 
  ولد يمزق سجادة الصالة في المسجد.     -4

 (ال يعجبني  -الرأي              )يعجبني 
 ألنه ال يحافظ علي أثاث المسجد .السبب:     

 صل من العمود )أ( بما يناسبه من العمود )ب( : -السؤال الخامس: •
 )ب(                              (أ)

 اللهم إني أسألك من فضلك   (   2)     أقول عند دخولي المسجد -1
 اللهم افتح لي أبواب رحمتك                                               (   1)    المسجدأقول عند خروجي من  -2
 آداب زيارة المسجد   (   4 )     دعاء االستفتاح -3
 وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض  (   3)       ألتزم بـ -4

 
 
 
 
 

 القادر )يف بستان جدي( الدرس العاشر: اهلل تعاىل
 

  -أمام العبارة الخاطئة: )×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( √)ضع عالمة  -ول: السؤال األ 
 .طعم ماء البحر عذب (  ×)    -1
 األذان من أركان اإلسالم. (  ×)    -2
 من مظاهر قدرة هللا أن جعل الورد أحمر في الربيع أخضر. (    √)   -3
 نصطاد السمك من البحر والنهر. (    √)   -4
 .ىالسر في االختالف في الطعم والنوع هي قدرة هللا تعال (   √)    -5
 هللا خلق األشياء لمنفعة اإلنسان. (   √)    -6
 هللا خلق الكون قبيحًا. (  ×)    -7
 أطيع هللا وأشكره علي األشياء التي خلقها لي. (   √)    -8
 .قبل خلق هللا األشياء ولم تكن موجودة من (   √)    -9

 .العذب من عجائب قدرة هللا خلقه للمياه فجعل منها المالح و (   √)    -10
 .القادر والبصير ىمن أسماء هللا الحسن (   √)    -11
 .يعيد هللا الناس يوم القيامة لمحاسبتهم (   √)    -12
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 .ألوانًا متعددة لهخلق هللا الورد وجعل  (   √)    -13
 .اسم هللا القادر ىان الماء في الشالل تدل علجري (    √)   -14
 .نقول سبحان هللا عندما نشاهد جمال خلق هللا (    √)   -15
 .إعادة الخلق من جديد ىهللا وحده هو القادر عل (   √)    -16
 .جزاء من يفعل الخير النار (  ×)    -17
 .جزاء من يفعل الشر الجنة (  ×)    -18

  -أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة: -السؤال الثاني:
 (  عذبة –القادر     –   سبحان هللا   –  مالحة    -   القمر الشمس و   –)الربيع 

 

   . والقمرالشمس أنه خلق  ىمن مظاهر قدرة هللا تعال-1 
 الربيعتتفتح األزهار وتخضر في فصل  -1
 عذبةمياه النهر  و مالحةمن مظاهر قدرة هللا مياه البحر  -2
  سبحان هللالمسلم يقول عند رؤية جمال خلق هللا ا -3
 .القادرمن صفات هللا وأسماءه  -4

 
  -صحح ما تحته خط:  -السؤال الثالث:

 (رالقاد )    د.ـمحممن أسماء هللا الحسني  -1
 ( سبحان هللا ) .هللا أكبرنقول عندما نشاهد جمال خلق هللا  -2
 (عذبة )     مالح.ماء النهر  -3

 
  -السؤال الرابع:

 أنصحه بأن يتقي هللا الخالق واالعتراف بقدرة هللا ..           دم نصيحة: لرجل ال يعترف بقدرة هللا ق .أ
 هللا.أكتب أربعة أشياء خلقها  .ب

  الشمس والقمر -1
 الكواكب -2
  البحار والمحيطات -3
 السماء -4
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 الدرس احلادي عشر: اهلل البصري
 

 ( امام العبارة الخاطئة:عبارة الصحيحة وعالمة )( امام الضع عالمة)  -السؤال األول:  
 .اإلنسان بنعٍم كثيرة ىأنعم هللا عل (  √)    -1
 .نستطيع رؤية الجن والمالئكة من حولنا (  ×)    -2
 .اإلنسان ىنعمة البصر من نعم هللا عل (  √)    -3
 .من أسماء هللا الحسني البصير (  √)    -4
 ر عند اإلنسان هو العين.عضو البص (  √)    -5
 يستطيع المؤمن رؤية هللا. (  ×)    -6
 المؤمن يعمل الخير ألن هللا يراقبه ويراه. (  √)    -7
 عندما أجلس في مكاٍن مغلق ومظلم فال يراني هللا. (  ×)    -8
 .ما نراه وما ال نراه  ى ير  ىهللا تعال (  √)    -9

 .عل إال الخيرهللا يرانا فال أف (   √)   -10
 .هللا يبصر ما ال نبصره في أعماق البحار (  √)    -11
 .نعمة البصر ىال أشكر هللا عل (  ×)    -12
 .ما أفعله بالعلن فقط ى أعبد هللا في العلن فقط ألنه ير  (   ×)   -13
 .أعمل األعمال السيئة في السر ألن هللا ال يراني (   ×)   -14
 .ير يعني أنه يسمع كل شيءالبص (  ×)    -15
 .هللا النملة السوداء في الليلة الظلماء ى ير  (  √)    -16
 .هللا جميع المخلوقات مهما صغرت ى ير  (  √)    -17
 .عندما أجلس في مكان مغلق فال يراني هللا (   ×)   -18
 بصر المخلوق مثل بصر الخالق (   ×)   -19

 
  -ال يعجبني  ( :    -ات التالية ) يعجبني  حاكم التصرف -السؤال الثاني: 

 
 (   ال يعجبني   -) يعجبني        بائع يغش الناس -1
 ال يعجبني   (   -   يعجبني)     رشخص ال يعمل إال الخي -2
 (   ال يعجبني   -) يعجبني       صديقه ىطالب يكذب عل -3
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 (   ال يعجبني   -   يعجبني)    الفقراء في الخفاء ىرجل يتصدق عل -4
 (   ال يعجبني   -) يعجبني      ولد ال يؤدي الصالة في وقتها -5

 صل من العمود )أ( بما يناسبه من العمود )ب( : -السؤال الثالث: 
 الخير    (   2)     ىمن أسماء هللا الحسن -1
 أعماق البحار    (   3)     هللا يراني فال أفعل إال -2
 يالً جم   (   4)    يبصر هللا ما ال نبصره في -3
 البصير    (   1)      خلق هللا الكون  -4
5-  

 السؤال الرابع: أجب عن األسئلة: 
  القادر / البصير   / الرحمن    عدد ثالثة من أسماء هللا الحسني.  -1

 الخيرإال  أفعل  أكمل: هللا يراني فال،  -2        
 

 الثاني عشر: االعتماد على النفس سالدر
 

 ( امام العبارة الخاطئة:( امام العبارة الصحيحة وعالمة )ضع عالمة)  -السؤال األول : 
 .د صلي هللا عليه وسلمـنفسي اقتداًء بالرسول محم ىأعتمد عل (  √)    -1
 .ال أنظم أوقاتي (  ×)    -2
 .نفسه ىالمسلم يعتمد عل (  √)    -3
 .نفسه في  قراءة دروسه ىتيسير يعتمد عل (  √)    -4
 زميله في حل الواجبات. ىيل يعتمد علخل (  ×)    -5
 ال أساعد أبي في عمله. (  ×)    -6
 أستثمر اإلجازة الصيفية في قراءة الكتب المفيدة. (   √)   -7
 أرتب فراشي كل صباح. (   √)   -8
 .أستغل اإلجازة المدرسية فيما ال ينفعني (  ×)    -9

 .أقضي إجازتي في لعب الكرة (   ×)   -10
 .النفس ىهللا عليه وسلم االعتماد عل ىنتعلم من الرسول صل (   √)   -11
 .عمه أبي طالب ىهللا عليه وسلم منذ صغره عل ىاعتمد الرسول صل (  ×)    -12
 .أفعل ما يعجبني وال أستشير أحد من أسرتي (  ×)    -13
 .األرض ىأخلع مالبسي وأرميها عل (  ×)    -14
 .تلميذ المجتهد ينظم وقتهال (   √)   -15
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  -اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين : -السؤال الثاني :

 [  نفسي     -     أمي       -    ]  أختي ..................في ترتيب غرفتي ىأعتمد عل  -1
 نفسه  [     -  الرسول       -      هللا ]   أنا مسلم أتوكل علي ..................... -2
 [   ليلة      -    صباح    -   ]    مساء   أرتب فراشي كل .................. -3
 [ كالهما      -     أبي     -   ]   جدي    أساعد ....................في عمله -4
 [ يتعبني     -  يضرني     -     ينفعني]     اأستثمر اإلجازة الصيفية فيم -5
 [ في الخزانة  -السرير   ىعل  -المكتب   ى] عل   أخلع الزي المدرسي وأضعه -6
 [   صحابته   -     نفسه     -    ]   أبنائه   ............في أعماله ىكان الرسول يعتمد عل -7
 [   كالهما معا     -    النظافة     -  ]  النظام     النفس يعودنا ىاالعتماد عل -8
   

  -ال يعجبني ( : -حاكم التصرفات التالية )يعجبني  -السؤال الثالث:
 (  ال يعجبني   -) يعجبني     أمه في حل الواجب ىمعتز يعتمد عل -1
 (  ال يعجبني   -) يعجبني    المدرسة دون ترتيب فراشه ىمحمود يذهب إل -2
 ال يعجبني  (   -  يعجبني )   هللا ىنفسها وتتوكل عل ىمرام تعتمد عل   -3
 (  ال يعجبني   -يعجبني   )   يستثمر خليل اإلجازة الصيفية باللعب فقط -4
 ال يعجبني  (   - يعجبني )  تساعد والدتها في تحضير الطعام وغسل الصحون  منار -5

 
  -أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة مما بين القوسين:  -السؤال الرابع:  •

 الرسول   (   - يفراش   -نفسه      -واجباتي    -األغنام      -هللا     - )دروسي
 د صلي هللا عليه وسلم.ـاقتداًء برسولنا محم نفسه مد علىالمسلم يعت -1
 قبل الذهاب إلى المدرسة. فراشيأرتب  -2
 بنفسي قبل اللعب. واجباتيأحل  -3
   األغنام هللا عليه وسلم في رعي  ىعمل الرسول صل -4
 دروسي اعتمد على نفسي في تحضير -5
 .ىسبحانه وتعال هللا المسلم يعتمد على نفسه ويتوكل على  -6

 

 ل الخامس: أجب عما يلي:السؤا
 أذكر ثالثة أعمال تقوم بها يوميًا معتمدًا على نفسك.

 حل الواجبات -1
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 الدراسة -3تنظيف غرفتي                -2

 الدرس الثالث عشر )الصدق(
                   السؤال األول:                                                                                         

 آمنوا(   -)الصادقين                                         
 . " الصادقيناتقوا هللا وكونوا مع  آمنوا: " يا أيها الذين ىقال تعال    

 أكمل اآلية السابقة. -1
 التوبةاآلية السابقة من سورة  -2
 المؤمنينالمخاطب في اآلية السابقة  -3
 الصدق وااليمان باهلل نتعلم من اآلية السابقة -4
 هللا والناس جميعا ويحبه  الجنةالصادق يدخله هللا  -5

 -اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:  السؤال الثاني:
 كالهما [  -   الصدق  -   ] الكذب     من صفات المسلم -1
 [ قول الحق  -الكالم    -   ] الصمت    ىاإلسالم يدعونا إل -2
 أهرب  [   -   أعتذر   -    ] أنسحب   و إذا أخطأت أعترف بخطأي -3
 أضربه  [  -أشتمه    -   أعتذر له]    إذا أخطأت في حق زميلي -4
 عثمان  [  -  علي    -     د ـمحم]     الصادق األمين سيدنا -5
 اإلسالم  [  -اإليمان   -  المعصية ]      ىالكذب يؤدي إل -6
 [ حب هللا    –   نكار يوم القيامةإ   –الفقراء  ى] التصدق عل   رمن صفات الكاف -7
 غاضبًا  [   -متأخرًا       -      مبكرا    ] من صفات المسلم أنه يصحو من النوم -8
 [     الحق   -الكذب       -    الشر    ]   المسلم ال يقول إال -9
 [ كالهما معا     -  الناس       -    ]  هللا       الصادق يحبه -10
 [ أقول كما شاهدت   -  ال أعترف به  -   ال أقول شيئاً  ]   يعندما تطلب شهادت -11
 [  كالهما     -السلوك         -  ]  الخلق     الصدق يكون في  -12
 [  المنافق     -الكافر          -   المؤمن ]   في الصدق راحة لقلب         -13
 [  ترف وال أعتذرأع   –  ال أعترف   –  أعترف به وأعتذر ]  عندما أرتكب خطأ .......... -14
 [  الصادقين    -   المنافقين     -    الكاذبين  ]   أمرنا هللا أن نكون مع          -15

 
 ( امام العبارة الخاطئة:( امام العبارة الصحيحة وعالمة )السؤال الثالث: ضع عالمة) 

 .يجب علينا مقاطعة الكاذب وعدم التعامل معه (   √)    -1
 .لجيد أن أكذب ألنقذ نفسي من العقابمن ا (    ×)   -2
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 .نقول الصدق دائماً  (   √)    -3
 .الصادق يكره الناس (   ×)    -4
 إذا وعدت أحد أوفي بوعدي. (   √)   -5
 التاجر الصادق يحبه الناس ويحبون التعامل معه (  √)    -6
 عندما أرتكب خطأ أعترف بالخطأ وأعتذر. (  √)    -7
 أشهد كاذبًا دفاعًا عن صديقي. (    ×)   -8
 .في الصدق راحة لقلب المؤمن (  √)    -9

 .الصدق طريق الجنة والكذب طريق النار (  √)    -10
 .أنا طفل مسلم صادق فال أقول إال الحق (  √)    -11
 .صديقي بهدف المزاح معه ىأكذب عل (   ×)    -12
 .ضاعتيأغش الناس حتي أبيع ب (    ×)   -13
 .كانت قريش تلقب الرسول بالصادق األمين (  √)    -14
 .شهد تلميذ شهادة زور كاذبة ليناصر زميله (    ×)   -15
 .المسلم يكذب وهو يتحدث (   ×)    -16
 .الصدق فيه تعب ومشقة لقلب المؤمن (   ×)    -17
 .في مزاحه ىالمسلم صادق حت (  √)    -18

 اختر من المجموعة )أ( ما يناسبها من المجموعة )ب(:السؤال الرابع: 
 )ب(                                                   )أ(            

 أزوره في الوقت المحدد   (   2  )    من صفات الصادق .1
 كذاب     (   4)     إذا وعدت صديقي بزيارة .2
 فعل الصدق في القول وال   (  1)       جزاء الصادق .3
 الجنة    (   3)      ىكثير الكذب يسم .4

 السؤال الخامس: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:
 الصادق  (  -الحقيبة      -هللا     -النار    -الجنة     -) وعدي 

 هللا  الصادق حبيب -1
 النارالكذب طريق  -2
 الحقيقةالصدق يعني أن نقول  -3
 مين.األ الصادقـكانت قريش تلقب الرسول ب -4
 وعدي بعندما أوعد بشيء أوفي  -5
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 ال يعجبني(  –السؤال السادس: حاكم التصرفات التالية )يعجبني 
 ( ال يعجبني  -) يعجبني              ال يعاقبوه ىوالديه حت ىطفل كذب عل -1
 ( ال يعجبني  -) يعجبني         تحدثت عن زميلي بسوء للمعلم وهو لم يفعل -2
 ( ال يعجبني  -) يعجبني                       يخيفهمرجل يمزح مع أطفاله ل -3
 ال يعجبني (  -  يعجبني)             يجب مقاطعة الكاذب وعدم الكالم معه -4
 ال يعجبني(   -  يعجبني ) تلميذ يتأخر عن المدرسة ويذكر السبب الحقيقي للمعلم -5
 ( يعجبني ال  -  يعجبني )           د لوح الزجاج فاعترف بخطئهـكسر محم -6

 
 السؤال السابع : 

 محبة هللا ومحبة الناس ودخول الجنة.ما النتائج المترتبة علي قول الصدق؟  -
 

 الدرس الرابع عشر: مواقف من حياتي )تفاعلي(
 ( امام العبارة الخاطئة:( امام العبارة الصحيحة وعالمة )السؤال األول: ضع عالمة) 

 .ومفاتيح الكهرباءألعب بأعمدة الكهرباء  (   ×)    -1
 .أحمل األغراض عن رجل كبير السن (    √)   -2
 .أساعد كفيفًا يريد عبور الشارع (   √)    -3
 .أضع الدواء بعيدًا عن متناول األطفال (   √)    -4
 أصدقائي بألقاب يكرهونها. ىأنادي عل (   ×)    -5
 .أسخر من صديقي بسبب ضعفه في الدراسة (   ×)    -6
 أساعد صديقي الفقير من مصروفي. (   √)    -7
 ولٍد فقير. ىتيسير يعطي مصروفه الخاص إل (    √)   -8
 .ألعب الكرة مع زمالئي في ساحة الحي (   ×)    -9

 .أساعد الرجل العجوز في ركوب الحافلة (   √)    -10
 .أرفض مساعدة الناس ألن ذلك يضيع وقتي (   ×)    -11
 .أسرار الناس ىيجب أن أكون أمينًا عل (   √)    -12
 .الناس ىمن صور االحترام إلقاء السالم عل (   √)    -13
 .تلقي األوراق والمهمالت في وسط الشارع (   ×)    -14
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 .أسخر من زميلي ألنه ضعيف الجسم (   ×)    -15
 .أنام والمدفأة مشتعلة بجانبي (   ×)    -16
 .عندما تحدث مناسبة سعيدة في أسرتي أفرقع األلعاب النارية (   ×)    -17
 .باع تاجر بضاعة مخفيًا عيوبها (   ×)    -18

 السؤال الثاني: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:    
 [   أبي     -جاري      -  ]  صديقي  أكثر نصيحة أعمل بها هي نصيحة -1
 [   عنف    -  لطف    - شدة      ]    أعامل صديقي بكل -2
 أقاطعه [  -  أعتذر له  -]  أبتعد عنه    إذا أخطأت في حق صديقي -3
 [ المعلم  -الطالب       -   ]  نفسي    إذا دخلت الفصل أستأذن من -4
 حزن  [  -غضب         -   فرح    ]     أفرح لزميلي إذا -5
 [  عد بهدوءأص -أدافع    -     ] أزاحم    عند الصعود إلي الحافلة -6
 عند السيارات [  - الملعب  -]  الشارع      ألعب الكرة في -7
 [ الصدق      -الضعف   -   ] الكذب    من صفات المسلم -8
 [  قول الحق  - الكالم    -]  الصمت     ىاإلسالم يدعونا إل -9

 [ النارية     -   المفيدة    -]  الثمينة       أشتري األلعاب -10   
 التنس  [  - األلعاب النارية  -األلعاب الخطرة                     ]  الكرة   من  -11   

 السؤال الثالث: بم تنصح كال من : 
 ألن ذلك يهدد حياته وخطر جداأنصحه بأن ال يعمل ذلك  .األشجار العالية وأعمدة الكهرباء ىولد يصعد عل -1
 حها بأن ال تعمل ذلك ألن ذلك يؤدي للحرق.أنص                       .بنت تلعب بأعواد الثقاب  -2
 أنصحه أن يلعب بهدوء دون غضب والمحافظة على الملعب         .خليل يلعب الكرة  في الملعب -3
                                           أنصحه بأن ال يغش الن ديننا اإلسالمي يدعونا للصدق واألمانة            .تاجر يغش الماء بالحليب -4

 السؤال الرابع: صنف السلوكيات التالية إلي سلوكيات حسنة أو سلوكيات خاطئة:
اللعب بالنار    -مساعدة اآلخرين    -المزاح باألدوات الحادة    -اللعب في وسط الطريق    -بالخطأ  )االعتراف

 إلقاء القمامة في سلة المهمالت (  -
 سلوكيات خاطئة سلوكيات حسنة

 اللعب في وسط الطريق   طأبالخ االعتراف
 المزاح باألدوات الحادة   مساعدة اآلخرين  

 اللعب بالنار   إلقاء القمامة في سلة المهمالت
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 :  السؤال الخامس: صل العبارة من العمود )أ( بما يناسبها من العمود )ب(
 (                    )ب                                                                (أ)

 المعلم  (   3)       أعامل صديقي بكل -1
 احترام  (   1)      الحافلة أصعد بـ ىعند الصعود إل -2
 حمل األغراض مع جاري  (   5)      إذا دخلت الصف استأذن من -3
 هدوء ونظام  (   2)       من التصرفات الخطرة -4
 بالسكين  اللعب (   4)      مساعدة الناس ىمن األمثلة عل -5

 
 ال يعجبني ( : –السؤال السادس : حاكم التصرفات التالية ) يعجبني 

   يعجبني(ال  – يعجبني)  تقديم المساعدة للفقراء والمحتاجين -1
 (يعجبنيال  – )يعجبني   السخرية من الضعفاء -2
 (يعجبنيال  – )يعجبني   مناداة شخص بلقب يكرهه -3
 يعجبني( ال – يعجبني)   إطفاء المدفأة قبل النوم -4

 

 الدرس اخلامس عشر: يف بيت صديقي )تفاعلي(
 ( امام العبارة الخاطئة:( امام العبارة الصحيحة وعالمة )السؤال األول: ضع عالمة) 

 .زيارة األصدقاء تزيد المحبة بين األصدقاء (   √)    -1
 .أطيل الزيارة عند صديقي لوقت متأخر بالليل (   ×)    -2
 .أجلس في المكان الذي يحدده لي صديقي (   √)    -3
 .أزور صديقي بدون تحديد موعد (   ×)    -4
 أستأذن قبل دخول منزل صديقي. (   √)    -5
 .أتحدث مع أهل صديقي بأدٍب ولطف (   √)    -6
 أفشي أسرار بيت صديقي. (   ×)    -7
 أقدم لزائري واجب الضيافة. (   √)    -8
 .مكث عند صديقي فترة طويلةأ (   √)    -9
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 .أستقبل زائري بوجه بشوش (   √)    -10
 .أودع صديقي عند انتهاء الزيارة (    √)   -11
 .صديقي وأسلم عليه ىألقي التحية عل (  √)     -12
 .أنشغل بألعابي عند زيارة صديقي لي (   ×)    -13
 .طعهزميلي وهو يتحدث وال أقا ىإل ىأصغ (    √)   -14

 
 السؤال الثاني: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:

 [  قصيرة   -  مناسبة  -] طويلة     أجلس عند زيارة صديقي مدة -1
 [أسامحه   -أضربه    -]  أشتمه     إذا أخطأ صديقي في حقي -2
 [ المحبة   -البغض    - الكره   ]    زيارة األقارب واألصدقاء تزيد -3
 [ أستأذن  -   أصرخ  -   ألعب  ]  دخول بيت صديقي...........قبل  -4
 [  مزعج    -مرتفع     -   هادئ]    أتحدث مع صديقي بصوت -5
 [  ليس ما ذكر -بشوش   -]عابس    أستقبل زائري بوجه ............ -6
 [  الشجار  – الخصام   – المحبة ]   أزور صديقي لتزداد .........بيننا -7
 [   أشتمه   -أساعده    -أحترمه  ]  .........أحب صديقي وال ........ -8
 [ ثالث مرات  -مرتان     -]  مرة     يكون االستئذان .........مرات -9

 [ كل ما سبق   -جاره      -]أخيه     المسلم يحسن إلي ............... -10
 كالهما [   -  مبكر    -]متأخر     أزور صديقي في وقت ........... -11
 [  شتيمة    -إيذاء      -   صدقة]   سمك في وجه أخيك ........تب -12
 [   أثناء   -   بعد     -   قبل   ] يجب تحديد موعد مع صديقك ......الزيارة -13

 
 ال يعجبني (   -السؤال الثالث: حاكم التصرفات التالية )يعجبني   

 ي(ال يعجبن  - يعجبني )     تلميذ يستأذن قبل زيارة صديقه -1
 ال يعجبني(  -)يعجبني    تلميذ يتحدث بصوت مرتفع أثناء زيارة زميله المريض -2
 ال يعجبني(   -  يعجبني )    تلميذ يحفظ أسرار بيت صديق له. -3

 
 السؤال الثالث : 

 ) أ ( ماذا تفعل لو : 
  المريض.رأيت زميلك يتحدث بصوت مرتفع أثناء زيارة زميلكما  -1

 يزعج المرضي. ال لكيأنصحه بأن يتكلم بهدوء 
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  .أردت أن تزور جارك -2
 أحضر له هدية وأحدد الموعد المناسب.

  .أخبرتك أختك عما سمعته في بيت صديقتها -3
 أنصحها بحفظ أسرار بيت صديقتها.

  
 ) ب ( أكمل العبارة بالكلمات المناسبة : 

 بيننا. المحبةأزور أصدقائي لتزداد  مسلمأنا طفل         

 أفشوا السالم بينكم(الدرس السادس عشر )
 
 السؤال األول: أكمل الحديث الشريف بكلمة مما بين القوسين: 

 أدلكم   (     -تحاببتم        -)السالم     
  .بينكم السالم أفشواتحاببتم شيء إذا فعلتموه  ىعل أدلكمهللا عليه وسلم " أال  ىقال رسول هللا صل

 [ جبريل      -   الرسول      -]  هللا    .الحديث الشريف كالم ..................... -1
 [  الهدية     -    األمانة    -السالم  ]  رد ............. ىيدعونا الحديث الشريف إل -2
 [   ردوا    - أكتبوا      - أشيعوا     ]     "أفشوا السالم " تعني ................ -3
 [   سنن    - أركان     -     حيةت ]  اإلسالم السالم عليكم هي ................. -4
 [  الجميع   - الغرباء      - األهل   ]    ....................  ىنلقي التحية عل -5
 حقد  [     -   كره         - أدب   ]      أرد التحية بـ ................... -6
 [  الحقد   -  ة الكراهي  -  المحبة ] بين الناس اآلخرين يزيد ......... ىرد التحية عل -7
 صباح الخير[  -  السالم عليكم  -] مرحبًا     تحية اإلسالم هي ................... -8

 ( امام العبارة الخاطئة:( امام العبارة الصحيحة وعالمة )السؤال الثاني : ضع عالمة) 
 .من هو أصغر مني سناً  ىأرد السالم عل (  √)    -1
 .ية اإلسالمأنا مسلم أحيي بتح (  √)    -2
 .رد السالم ينشر المحبة بين الناس (  √)    -3
 .والدي عند عودتي من المدرسة ىألقي السالم عل (  √)    -4
 أقول في بداية الصالة : السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. (  ×)    -5
 .من أعرفه ومن ال أعرفه ىألقي السالم عل (   √)   -6
 في الهاتف أقول : السالم عليكم.عندما أتكلم  (  √)    -7
 عندما يدخل المعلم الفصل يقول لنا مرحبًا. (  ×)    -8
 .الفرد يرد السالم علي الجماعة (  √)    -9
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 .الماشي ىرد السالم يكون من الراكب إل (  √)    -10
 .الماشي ىرد السالم يكون من الجالس إل (  ×)    -11
 .المحبة في قلوب الناس السالم عليكم تغرس (  √)    -12
 .إفشاء السالم ينشر المحبة بين الناس (  √)    -13
 .المعلم ومن المعلم إلي الطالب ىرد السالم يكون من الطالب إل (  √)    -14
 .هللا عليه وسلم في أقواله وأفعاله ىأقتدي بالرسول صل (  √)    -15
 .التحية ترد بأحسن منها (  √)    -16

 
 ثالث: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:السؤال ال

 [     المحبة        -   البغضاء    -      الكراهية  ]  .بين الناس رد السالم ينشر ............... -1
 [      مرحباً       - السالم عليكم   -  صباح الخير  ] .  ورحمة هللا تحية اإلسالم هي ............ -2
 [    الجالس      -      الفرد      -        المعلم   ] . ............ ىلماشي إلرد السالم يكون من ا -3
 [     كالهما      -     أحسن     -          أسوأ  ]      التحية ترد  بـ .................. منها -4

 السؤال الرابع: صحح ما تحته خط:
 ( مكيلع مالسلا )   صباح الخيرتحية اإلسالم هي  -1
 (ديز ي )  المحبة بين المسلمينيقلل رد السالم  -2
 (ةبحملا ) في قلوب الناسالكراهية تحية اإلسالم تغرس  -3
 ( اهنم نسحأ )   .بمثلهاأن نرد التحية  يجب علينا -4

 السؤال الخامس: أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة: 
 (   أمي    –     الزيارة    –   مناسبة     –   االستئذان    –   السالم)

 قبل الخروج. أميأستأذن  -2     . عند صديقي الزيارةال أطيل  -1
 ثالث مرات. االستئذانيكون  -4 .         على من يقابلني السالم ألقي التحية و -3
 مناسبة ث عند صديقي فترة أمك -6

 ال يعجبني( : –السؤال السادس: حاكم التصرفات التالية )يعجبني    
 (ال يعجبني –)يعجبني   .عايدة تزور صديقتها في وقت متأخر من الليل -1
 ال يعجبني( – يعجبني)   .أميرة تستأذن قبل دخولها منزل جارتها -2
 (ال يعجبني –)يعجبني   .تهافرح تتحدث بصوت مرتفع في بيت صديق -3
 ال يعجبني( –يعجبني )   .تيسير يمكث فترة مناسبة عند صديقه -4
 ال يعجبني( –يعجبني )    .تلميذ يتحدث مع ضيفه بأدب  -5
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 السؤال السابع: كيف تتصرف في المواقف التالية:
  مالسلاو  ةيحتلا يقلأ     عدت من المدرسة ودخلت البيت -1
 منه. نسحأب مالسلا هل در أ     حياك جارك بقوله " السالم عليكم ورحمة هللا "  -2
 والسالم. ةيحتلا يقلأ     مررت بمجموعة من أقاربك -3

 
 
 

 الدرس السابع عشر والثامن عشر )سورة املاعون(
 

 : السؤال األول: أكمل اآليات الكريمة بالكلمة المناسبة
 

 يكذب   (    -ساهون      -المسكين       -الماعون       -اليتيم      -للمصلين      )
 

  الذين هم نيلصمللفويٌل  *نيكسملا* وال يحض على طعام  ميتيلايدع  بالدين * فذلك الذي يكذبأرأيت الذي *
 .*ن وعاملا* الذين هم يراءون ويمنعون   ن وهاس عن صالتهم

 
 [  الماعون    -ر   الكوث   -الكافرون   ] اآليات السابقة من سورة .................. .1
 [ مكية ومدنية   -مدنية      -مكية    ] سورة الماعون سورة ...................... .2
 [   سبع     -    ست    -   ]  خمس .عدد آيات سورة الماعون ............آيات .3
 [ الكافر   -  المؤمن      -المسلم    ] ..........الذي ينكر يوم القيامة هو ....... .4
 المزكين [  -المصلين   -] الصائمين   حذر هللا في اآليات السابقة ...............ي .5
 [ سيئة    -حسنة        -أجر       ] .من يمنع الماعون عن الناس له .......... .6
 يدفع بحنان[  -يدفع بلطف   - يدفع بعنف ] .....مرادف: يدع اليتيم ................... .7
 عمه  [    -     جده    -  والديه    ] ........................اليتيم هو من فقد . .8
 [  األرض   - جهنم      -الجنة      ] ....." ويل "   اسم واد في ................ .9

 شتم الكبار[   –   عقوق الوالدين   –   حب المساكين ]  ....من صفات المؤمن ................ .10
 [  النهار   -    الليل     -  أوقاتها   ] ي ...........الصالة ف ىيحرص المسلم عل .11
 [ العذاب الشديد   -   األمان   -  السعادة   ] ...مرادف كلمة " ويل " ................... .12
 [  يطعم المسكين  -  يصدق بالدين  -  يكذب بالدين ]  من صفات الكافر كما وردت في السورة  .13
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 [ اليتيم      -القوي      -      الغني  ]  ........أنا طفل مسلم أعطف على .... .14
 [  القيامة     -الجمعة      -    العيد  ] المراد بيوم الدين هو يوم ................... .15
 [  كالهما      -   عطف    -قوة       ] ..المؤمن يعامل اليتيم بـ.................... .16
 [   الجنة       -المغفرة      - العذاب ]  .........جزاء تارك الصالة ................ .17
 [   محبة     -حنان         -  قسوة  ]   الذي يدع اليتيم هو الذي يعامله بـ .18
 [  نطردها   - نعطيها      -نمنعها    ]   إذا طلبت جارتنا بعض أدوات الطهي -19

 
 

 ( امام العبارة الخاطئة:مة )( امام العبارة الصحيحة وعالالسؤال الثاني: ضع عالمة) 
 .اليتيم هو من فقد والديه أو كالهما (   √)   -1
 .من صفات المنافق أنه يمنع الماعون عن الناس (  √)    -2
 .مساعدة المحتاج ىحثنا الدين اإلسالمي عل (   √)   -3
 .من يمنع الماعون عن الناس له األجر (  ×)    -4
 لجيراني.أقدم المساعدة  (   √)   -5
 .أؤدي الصالة في موعدها (  √)    -6
 العطف علي اليتيم. ىحثنا اإلسالم عل (  √)    -7
 اليتيم ويعطف عليه. ىالكافر يحسن إل (  ×)    -8
 .الويل والهالك للذين يؤخرون الصالة عن أوقاتها (  √)    -9

 .عليه وسلم هللا ىأعظم يتيم عرفته البشرية هو الرسول محمد صل (  √)    -10
 .إذا احتاج جاري شيئا ال أعطيه (  ×)    -11
 .المسلم يكذب بيوم الدين (  ×)    -12
 .ويل واد في جهنم أعده هللا للمصلين (  ×)    -13
 .توعد هللا الساهون عن صالتهم بعذاب شديد (  √)    -14

 ال يعجبني(:    -السؤال الثالث: حاكم التصرفات التالية )يعجبني 
 ال يعجبني(     - يعجبني)   .اليتيم ويساعده ىمحمد يعطف عل -1
 (  ال يعجبني   -)يعجبني   .الفقير وال يطعم المسكين ىجارك ال يتصدق عل -2
 (  ال يعجبني   -)يعجبني   .زميلك يمنع الخير عن صديق له فقير ويشتمه -3
 (  بنيال يعج   -)يعجبني  .شخص يتأخر عن أداء الصالة ألنه مشغول باللعب -4
 ال يعجبني(     - يعجبني)    أعطي زمياًل قلمًا إذا انكسر قلمه. -5

 السؤال الرابع: صحح ما تحته خط 
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 (قداصلا)  .يحبه هللا ويدخله الجنة الكاذب -1
 (امهالكو أ همأو أ هو بأ )  .جدهاليتيم هو الذي مات  -2

 معاني التالية:السؤال الخامس: أكتب اآليات التي تحمل ال
 .ميتيلا يدع فذلك الذي                   .الكافر يعامل اليتيم بقسوة -1
 بالدين يكذبأرأيت الذي                  .الكافر يكذب باليوم اآلخر -2
  .ن وعاملاالذين هم يراءون ويمنعون  .ه ما يحتاجه من أدوات منزليةالكافر ال يعطي جار  -3

 السؤال السادس: أكمل العبارات باختيار الكلمة المناسبة:
 (  يحافظ   -  الماعون     -  التكذيب بالدين      -   مدـسيدنا مح  )

 الماعون  أدوات منزلية وغيرها هوما يحتاجه الناس من  -1
 على أداء الصالة في وقتها. يحافظالمسلم  -2
 دمحم انديسأعظم يتيم عرفته البشرية هو  -3
 . نيدلاب بيذكتلامن صفات الكافرين  -4

 )أ( كيف تتصرف إذا : السابع:السؤال 
 .املق هيطعأ   ديقك في الصف قلمًا ليكتب به ؟ طلب منك ص -1
 0 تانسح ينيطعي هللا نأل  ةقدصلا هيطعأ  جاءك مسكين يطلب الصدقة؟  -2
 ألصلي. أضو تأل  بهذأ سمعت المؤذن يؤذن للصالة؟  -3

 أكمل العبارة التالية : )ب( 
 . المسكينوأطعم  اليتيم، على أعطفأنا طفٌل مسلٌم 

 

 الدرس التاسع عشر )توقري الكبري والعطف علي الصغري(
 

 يث بالكلمة المناسبة: السؤال األول: أكمل الحد
 صغيرنا    (    -كبيرنا        )

 "  انر يبكولم يوقر صغيرنا هللا عليه وسلم " ليس منا من لم يرحم  ىقال رسول هللا صل
 [  المالئكة      -   الرسول     -    هللا  ] الحديث الشريف كالم ................... -1
 [االثنين معاً   – احترام الكبير  – لعطف علي الصغير] ا   ىيحثنا الحديث السابق عل -2
 [    احتقار     -   ازعاج     -  احترام ]   الصغير ..............الكبير ىيجب عل -3
 [    كالهما     -  العطف    - ] الحنان   الصغير ىالكبير ..............عل ىيجب عل -4
 [     يقسو      -  يحترم     -  يعطف ]   مرادف كلمة : يرحم  ................ -5
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 [       يحب    - يعطف     -   يحترم  ]  ....مرادف كلمة: يوقر .............. -6
 الكبير والصغير[ -  الصغير   -    الكبير]  ....يجب علينا احترام .............. -7
 [  متماسكاً    –   ضعيفا    –   مفككاً  ]  الود والتراحم والتعاطف بين أفراد المجتمع ينتج عنه مجتمعاً  -8

 
 ( امام العبارة الخاطئة:( امام العبارة الصحيحة وعالمة )السؤال الثاني: ضع عالمة) 

 .أقوم من مجلس ألجلس الشيخ الكبير   (  √)    -1
 .أداعب أخي الصغير و أعطف عليه (  √)    -2
 .ال أستمع لكالم أخي األكبر مني (  ×)    -3
 .فعل ما أشاء وال أستمع لنصيحة اآلخرينأ (  ×)    -4
 رأي أخيه الصغير. ىتيسير يستمع إل (   √)   -5
 .جزاء من ال يحترم الكبير أنه ليس من المسلمين (  √)    -6
 سامر يعرقل رجل كبير السن ويضحك عليه. (  ×)    -7
 أوالده الصغار. ىرجل يعطف عل (   √)   -8
 .ي وجه أمهولد يرفع صوته ف (   ×)   -9

 .طالب يسمع كالم والديه (   √)   -10
 .ولد يضرب أخيه الصغير (  ×)    -11
 .تلميذ يحترم معلميه (   √)   -12
 .أساعد جاري العجوز في عبور الشارع (  √)    -13
 .أحترم جدي وجدتي وال أزعجهما (  √)    -14
 ب أختي الصغيرة إذا لعبت بألعابيأضر  (  ×)    -15
 
 سؤال الثالث: ماذا تفعل لو:ال
 . عر اشلا عطق يف هدعاسأ     وجدت رجاًل عجوزًا يريد أن يقطع الطريق. -1
  يكبت ال يكل باعلأ ةر يغصلا يتخأ يطعأ       أمك تجهز الطعام وأختك الصغيرة تبكي. -2
  يناكم سلجتل يسلجم نم مو قأ    صعدت امرأة حامل حافلة مزدحمة بالركاب. -3
  اهدعاسأو  سايكألا اهعم لمحأ          رأيت امرأة عجوز تحمل أكياس كثيرة -4
  هعم حر مأو  هعم بعلأ           زميلك المعاق يريد اللعب معك. -5
  بجاو لا وأ ةلأسملا لح يف هدعاسأ احتاج منك أخوك الصغير مساعدته في حل الواجب -6

 
 السؤال الرابع: أكمل العبارة التالية.
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 الكبيرويحترم  ريغصلاالمسلم يعطف على 
 

 الدرس العشرون: سورة الكوثر
 السؤال األول: أكمل اآليات الكريمة اآلتية      

 الكوثر(   -انحر    -   )شانئك
  ر ــــــــــــهو األبت كـــــــــشانئ* إن   انحــــــــــرو* فصل لربك  رــــــــــــكوثالإنا أعطيناك 
 
 [ الكافرون    -   الكوثر   -التكاثر      ]  اآليات السابقة من سورة ................. -1
 [  ىعيس   -وسي   م   -  د ـمحم]     المخاطب في هذه اآلية سيدنا ............. -2
 مكة   [     -   الجنة    -القدس     ]  ..الكوثر اسم نهر في ..................... -3
 [ الزكاة    -    الصالة   -]  الصوم      .من أركان اإلسالم الواردة في اإلسالم -4
 [ الميالد   -   الفطر     - األضحى  ]  يذبح المسلمون األضاحي في عيد ......... -5
 [ يبغض    -  يساعد    -يحب       ]   منع هللا الخير عن كل من ......الرسولي -6
 [ الكوثر     -الفرات      -   النيل    ]   هللا نبيه نهر .................. ىأعط -7
 [مبغضك   -رفعك       -]   محبك       " شانئك " ..................... ىمعن -8
                مدحه  [    -   كرهه     -أحبه       ]    .....هللاالذي يبغض الرسول .......... -9

 أثناء   [    -    بعد     -    قبل    ]    نصلي صالة العيد ..............الذبح -10
 [  رثو كلا      -   مكة    -   المدينة   ]  النهر الذي ذكر في السورة نهر .......... -11
 [  القطن    –  اللبن     –    الماء    ]  من العسل وأشد بياضًا من ىنهر الكوثر أحل -12

 ( امام العبارة الخاطئة:( امام العبارة الصحيحة وعالمة )السؤال الثاني: ضع عالمة) 
 .هللا عليه وسلم ىمد صلـأعطى هللا سبحانه وتعالي نهر الكوثر لنبيه مح (   √)   -1
 .عليه السالم ىسورة الكوثر هو عيسالنبي المقصود في  (   ×)    -2
 .يحب هللا كل من يبغض الرسول (   ×)    -3
 .األبتر هو الشخص المحروم عنه الخير (  √)    -4
 مياه األنهار مالحة. (   ×)    -5
 .يذبح المسلمون األضاحي قبل تأدية صالة العيد (   ×)    -6
 الكوثر نهر يجري في فلسطين. (   ×)    -7
 أمر هللا الرسول أن يذبح األضاحي في عيد األضحى. (  √)    -8
 .هللا عليه وسلم ىيمنع هللا الخير عن كل من يكره الرسول صل (   √)   -9
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 السؤال الثالث: صل الكلمة بمرادفها:
 مبغضك      الكوثر

 ىصالة عيد األضح ىصل     انحر
 ةنهر في الجن     األبتر
 ذبح األضاحي     فصل

 المقطوع من كل خير      شانئك
 السؤال الرابع: صحح ما تحته خط:  

 ( األضحى ديع)     .عيد الفطريذبح المسلمون األضاحي في  -1
 ( ةاكز لا)   . الصومذكر في اآلية ركن من أركان اإلسالم وهو  -2
 (ملسو  هيلع هللا يلص دمحم)      .إبراهيمالنبي المقصود في سورة الكوثر هو  -3
 ( ا  ر هن)    . في الجنةقصرًا للرسول  ىأعطي هللا تعال -4
 (دـــــــــــــــعب)     . صالة العيد قبل تذبح األضاحي -5
 (اـــــــــــــنـــعــــمجي)  األعلى.س مع الرسول في الفردو يفرقنا أن  ىندعو هللا تعال -6

  
 ال يعجبني(   -السؤال الخامس: حاكم التصرفات التالية )يعجبني 

 (ال يعجبني  -)يعجبني    د ولم يصلي عليه.ـشخص يذكر اسم سيدنا محم -1
 (ال يعجبني  -)يعجبني    رجل غني وال يذبح الذبائح في عيد األضحى. -2
 ال يعجبني(  - يعجبني)  ويصلي عليه عند سماع اسمه شخص يحب رسولنا الكريم -3
 ال يعجبني(  -يعجبني)    الفقراء واألقارب ىشخص يوزع األضحية عل -4
 ال يعجبني(   -يعجبني)     شخص يقتدي بالرسول في أعماله وأفعاله -5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


