
وزارة التربية والتعليم 

قطاع العمليات المدرسية 

!Aنطاق Aقطاع 
1بنين ح–للتعليم األساسي نخبةالمدرسة 



-:قال تعالى 

قتل أصحاب األخدود (3)وشاهد ومشهود ( 2)واليوم الموعود ( 1)والسماء ذات البروج )) 

هم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود و( 6)هم عليها قعود إذ ( 5)النار ذات الوقود ( 4)

(8)اال أن يؤمنوا باهلل بالعزيز الحميد وما نقموا منهم( 7)
-:أجب عم يلي 

-:وجأقسم هللا تعالى  في سورة البربم -1

1    ..............................................2........................................

-:آليات السابقة كلمات بهاامناستخرج -2

................................القمريةالالم ............................  ....الالم الشمسية

-:رقم الكلمة أمام المعنى المناسب فيما يلي ضع

المعنى  الرقم الكلمة الرقم

الغالب الذي ال يغلبه شيء  الحميد 1

لعن  البروج 2

المنعم  العزيز 3

الشق العظيم في األرض  قتل 4

كل من يشهد بالحق  شاهد 5

يوم القيامة  األخدود 6

العالية النجوم اليوم الموعود  7



-:قال تعالى 

(14) وهو الغفور الودود ( 13) إنه هو يبدئ ويعيد ( 12)بطش ربك لشديد إن )) 
فرعون وثمود ( 17)أتاك حديث الجنود هل ( 16)يريدفعال لما ( 15)ذو العرش المجيد 

(  21)هو قرآن مجيد بل ( 20)محيطوهللا من ورائهم ( 19)الذين كفروا في تكذيب بل (18) 

(22)لوح محفوظ في 

-:االيات الدالة على المعاني التالية استخرج 
) .................................................................................(  انتقام هللا شديد -1
................................................................(  ) هللا يحب عباده ويستر ذنوبهم -2

.................................................لماذا ذكر هللا أنه هو الغفور بعد ذكره لشدة عقابه -3
..........................................................انتقام هللا من اصحاب األخدود يدل على -4

..................................................................الجنة ونعيمها للمؤمنين دليل على -5
.............................................................اذكر أسماء ألقوام عاقبها هللا تعالى ؟ -6

بين المؤمنون الصابرون وأصحاب األخدود ؟؟؟قارن

أصحاب األخدود  المؤمنون الصابرون  العمل 

.............................................. ....................................... النتيجة 

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

-:الرقم المناسب للكلمة أمام المعنى الذي يناسبه فيما يلي كتبا

المعنى الرقم الكلمة م

كف األذى وبذل المعروف فاحشا 1

أفضلكم منزلة عند هللا  متفحشا  2

من كان قوله وفعله قبيح أحسنكم 3

من يتعمد فعل الفاحشة  الخلق الحسن  4



1.............................................

2.............................................

3.............................................

1.............................................

2.............................................

3.............................................

1.............................................

2.............................................

3.............................................

بسم هللا ولجنا ويسم هللا خرجنا وعلى ربنا توكلنا 

بسم هللا، توكلت على هللا وال حول وال قوة إال باهلل

دعاء الخروج 

دعاء الدخول  

.اذكر فائدة  دعاء الخول والخروج من المنزل 

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



-( :ب) بما يناسبها في المجموعة ( أ ) المجموعة صل 

(ب ) الرقم ( أ )  م

الدعوة إلى هللا بالحكمة 

والموعظة الحسنة 

عوا ياعم لو وض) قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

مر األالشمس في يميني والقمر في يساري ألترك هذا

(ماتركته 

1

الثبات على الحق (تبا لك ألهذا جمعتنا)قال أبو لهب  2

العطف على المساكين قناع واللين واإلدعا النبي قومه بالقول الحسن والرفق 3

الصبر من صفات 

المؤمن 

ت صبرت زينب بنت خزيمة عند وفاة زوجها واحتسب

ل مصيبتها عند هللا فعوضها خيرا بالزواج بالرسو

4

اإلعراض عن الحق فقراء بنت خزيمة تكثر من النفقة على الكانت زينب

والمساكين 

5

قوة اإليمان وحب هللا 

والرسول

ثبات واجه المسلمون األوائل إيذاء قريش لهم بالصبر وال

على الحق 

6

ما واجبنا تجاه القرآن الكريم 

؟؟؟

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

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



-:القوي أقرأ وأستنتج صفات المؤمن 

وممارسة الرياضة يحرص على قراءة الكتب المفيدة -2
....................................................................................................................

.  وقتهامجتهد يطيع والديه يحافظ على صلواته في طالب أحمد -1
   ....................................................................................................................

المشاركةلكنه لم يفز فقرر ( تحدي القراءة ) شارك سالم في المسابقة -3
..........................................................................................................................

-( :ب) بما يناسبها في المجموعة ( أ ) المجموعة صل 

(ب ) الرقم ( أ   )    م

أبو لهب  في ياعم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر) 

(األمر ماتركته يساري ألترك هذا

1

عثمان بن عفان  با لك ألهذا جمعتنات 2

أبو طالب  ما جربنا عليك كذبا  3

قريش  لمك فقل ما أحببت فوهللا ال أساذهب ياابن أخي

لشيء أبدا 

4

حمزة بن عبدالمطلب  (أعجب منك ، ومن مكانك فينا )  5

الرسول صلى هللا عليه 

وسلم 

محمدا وأنا على دينه كيف تؤذي ابن أخي 6



-:ضع عنوانا لكل مجموعة في التصنيف التالي

 )..................................(  )...............................(

أبوبكر الصديق 

عمر بن الخطاب

عثمان بن عفان 

علي بن أبي طالب 

السيدة خديجة بنت خويلد 

السيدة زينب بنت خزيمة 

عائشة بنت أبي بكر

حفصة بنت عمر 

-:ضع عنوانا لكل مجموعة في التصنيف التالي

 )................................(  ).............................(

أبوبكر الصديق 

عمر بن الخطاب

عثمان بن عفان 

علي بن أبي طالب 

عيسى عليه السالم 

ابراهيم عليه السالم

موسى عليه السالم

داود عليه السالم 

-:ضع عنوانا لكل مجموعة في التصنيف التالي

 )................................(  )...............................(

التوراة

اإلنجيل 

الزبور 

جبريل

اسرافيل

ميكائيل 

-:ضع عنوانا لكل مجموعة في التصنيف التالي

 )...............................(  )...............................(

الساعة 

اآلخر

الدين  

الخالق

الرحيم

الرحمن



حب الراحة 

التوكل على هللااالجتهاد في طلب العلم 

كثرة 

الشكوى 
العجز واالستسالم  حب القراءة

اإلصرار على النجاح 

قلة الصبر قوة اإلرادة

االنجذاب للمغريات 

صفات المؤمن الضعيف  صفات المؤمن القوي 

1.............................................. 1...........................................

2............................................... 2.............................................

3................................................ 3.................................................

4............................................... 4.................................................

5................................................ 5...............................................

-:صنف الصفات اآلتية في الجدول المدون أدناه  

-:من اآليات التالية األعمال التي تقوي المؤمن أستنبط 

:قال تعالى 

ويزدكما إليه يرسل السماء عليكم  مدرارويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا) 1

( قوتكم إلى قوة 

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

(  نأيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصالة إن هللا مع  الصابرييا )2

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

.......................................................( هلل رب العالمينالحمد ) 3

عدد صفات المؤمن القوي ؟؟

1........................................................2....................................................

3 .....................................................4......................................................



-:قدم نصيحة ألصحاب المواقف التالية 

.بإلغاء رحلة الطائرة أراد السفر ألمر مهم ، ولكنه فوجئ-1
.....................................................................................................................

.يقضي معظم وقته في لعب األلعاب اإللكترونية -2
......................................................................................................................

.هللا تعالى اغتر بعمله ، ولم يتوكل عللى-3

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

.استعد جيدا لالمتحان ، ولكنه مرض ، وفاته االمتحان فحزن حزنا شديدا -4

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

.يعتقد أن اجتهاده وحده  هو الذي يحقق النجاح -5

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



-:ضح رأيك في المواقف التالية و

غير 

موافق
موافق الموقف

 ☺ .يضرب أخوه الصغير إذا أخطأ في حقه 1

 ☺ .المخصص عند الدخولضع حذاءه في المكاني-2

 ☺ .من والديه اإلستئذانيخرج من المنزل دون -3

 ☺ .يدخل المنزل دون أن يلقي السالم4

 ☺ .يعود إلى المنزليقبل رأس والديه عندما5

 ☺ يردد دعاء الدخول والخروج من المنزل 6

 ☺ .بصوت مرتفع ويزعج إخوانه يذاكر7

 ☺ .يسمي هللا ويدعو عند دخول المنزل8

 ☺ .يتسلق األسوار وال يدخل من الباب9

 ☺
امرأة توفى عنها زوجها فصبرت وفوضت أمرها إلى هللا 10

 ☺
للدراسة معظم وقته في اللعب ، واليخصص وقتايفضي11

 ☺
يعطف سالم على المحتاجين والفقراء ويساعدهم 12

 ☺ .وكفيه ليصلي مسرعا ويعود للنوم يغسل وجهه13

 ☺ .يصلي فجر الجمعة عند الساعة التاسعة متعمدا 14

 ☺ .ة يتفكر ويتدبر معاني كلمات السورة التي يقرأها في الصال15

 ☺ .تنظر إلى ساعتها أثناء الصالة -16



-:ضح رأيك في المواقف التالية و

غير 

موافق
موافق الموقف

 ☺ .يلتزم بآداب الصالة حينما يأمره والده فقط -17

 ☺
جلس في المسجد وقرأ سورة الكهف حتى يصعد اإلمام المنبر-18

لصالة الجمعة 

 ☺ .يكثر من الحركة في الصالة -19

 ☺ .يحضر للمدرسة باكرا بهمة ونشاط -20

 ☺ يحرص على وضع األوراق والزجاج الفارغ في المكان المخصص-21

 ☺ على من يعرف ومن ال يعرف يسلم-22

 ☺ .يتعمد دفع زمالئه عند الشراء من مقصف المدرسة -23

 ☺ .جواله إلى أصدقائه يرسل الرسائل غير الالئقة من-24



-:تطلق كنية  أمهات المؤمنين على -1

زوجات الصحابة رضوان هللا عليهم 
زوجات النبي صلى هللا عليه 

وسلم  

زوجات 

التابعين 

-:ه وسلم  ترتيب السيدة زينب بنت خزيمة من بين زوجات النبي صلى هللا علي-2

الخامسة العاشرةاألولى

-:بنى النبي  حجرة السيدة زينب بنت خزيمة  بجوار حجرة السيدة  -3

حفصة 

وعائشة 
صفية وجويرية خديجة وزينب 

مكة المكرمة

-:دفنت السيدة زينب بنت خزيمة في -4

البقيع المدينة المنورة

-:اختر اإلجابة الصحيحة وضع تحتها خط 

أم المساكين 

-:لقبت السيدة زينب بنت خزيمة بـ-5

أم الضعفاء أم الفقراء 

شهيدا 

-:مات زوج  السيدة زينب بنت خزيمة -6

-:مات زوج السيدة زينب بنت خزيمة  في غزوة -7

أحد 

ثالث عشرة  

سنوات 

-:ولدت السيدة زينب بنت خزيمة  قبل البعثة بـ -8

خمس سنوات

قتيال هالكا 

بدر الخندق 

عشر سنوات



-:الكتاب الذي حفظه من التغيير والتبديل -9

اإلنجيلالقرآن الكريم التوراة 

-:خاتم األديان السماوية -10

اليهوديةالنصرانية اإلسالم 

-:خاتم األنبياء والمرسلين -11

آدم عليه السالمابراهيم عليه السالم 

محمد صلى هللا عليه وسلم 

أعظم ركن من أركان اإلسالم 

من آداب الصالة -:-12

إسباغ الوضوء
تطهر 

القلب 

-:قدوتنا في الخلق الحسن -13

الصدقة

-:المقصود باإليمان -14

-:المقصود بلفظ الجاللة كلمة -:-15

هللا 

الصادق األمين 

-:لقب النبي صلى هللا عليه وسلم في الجاهلية بـ-16

الطبيب 

التصديقاإلسالم

الرسولمحمد 

لشاعر ا

محمد صلى هللا عليه وسلم 

المنافقين الكفار



-:مى تسمين صوت الحرف في المخرج عند النطق به ويلحق حرف الالم في لفظ الجاللة يس-17

التفخيماإلظهاراإلدغام

اإلقالبالقلقةالترقيق

-:ليبلغ قومه اإلسالم ....... جبل النبي عليه الصالة والسالم على وقف -19

المروةأحد

جعفر

أبوجهل  

-:نزلت سورة المسد ردا على -20

أبو سفيانأبو لهب

-:تكفل بحماية النبي عليه الصالة والسالم عمه -21

جعفر

-:الذي لقب بأسد هللا هو النبي عليه الصالة والسالم عم -22

-:من العشرة المبشرين بالجنة -23

عبدالرحمن بن عوف 

أبوبكر الصديق

-:لقب بالفارق -24

عثمان بن عفان

حمزة
أبو 

طالب 

أسامة بن زيدمعاذ بن جبل

عمر بن الخطاب 

الصفا

حمزة أبو طالب

-:سمى تنحيف صوت الحرف في المخرج عند النطق به ويلحق حرف الالم في لفظ الجاللة ي-18



:دول مجموعة من الكلمات أصنفها إلى الالم الشمسية والالم القمرية وأكتبها في محلها من الجأمامك 

( الضحى -الشرح-الكريم -الهدى -الصاخة -الزيتون-الملك -الودود-الظلة -الجنة) 

كلمات الالم القمرية الشمسية كلمات الالم

-:بين حكم لفظ الجاللة فيما يلي 

الترقيق التفخيم اآليات 

يَن اتهقَْوا بَِّمفَ  ُ الهذِّ ي اَّلله ْم اَل يََمسهُهمُ السهوءُ َويُنَج ِّ  َواَل هُْم يَْحَزنُونَ اَزتِّهِّ

ْكرُ  ِّ َولَذِّ ۗ  أَْكبَرُ اَّلله

هُونَ  ِّ َوهُْم كَارِّ َوظََهَر أَْمُر اَّلله

ِّ لَُهمْ  يَن كَفَُروا بِّآيَاتِّ اَّلله يد  إِّنه الهذِّ  عَذَاب  شَدِّ

يط   م مهحِّ ن َوَرائِّهِّ ُ مِّ َواَّلله

ي َصدَقَنَا وَ  ِّ الهذِّ ه ُ َوقَالُوا الَْحْمدُ َّللِّ ْعدَه

ئِّ  ََٰ ِّ أُول يَن كَفَُروا بِّآيَاتِّ اَّلله ُرونَ َوالهذِّ َك هُمُ الَْخاسِّ

 ُ يل  شَْيء  ل ِّ كُ عَلَىَٰ َوهُوَ ۗ  شَْيء  كُل ِّ َخالِّقُ اَّلله َوكِّ



-:ميز العبارات الصحيحة من غير الصحيحة فيما يلي 

)       (ولدت السيدة زينب بنت خزيمة بعد البعثة -1

)        (تزوج الرسول صلى هللا عليه وسلم من السيدة زينب بنت خزيمة  -2

)        (استشهد زوج السيدة زينب بنت خزيمة في غزوة بدر -3

...................................أول من أسلم من الرجال -1

.................................................ومن النساء -2

...............................................ومن الصبيان -3

.................................دعا النبي قومه بالحكمة و -4

:التالية كلماتالأكمل الفراغات بما يناسبها من 

،دق الص، االخالق السيئة  ، االخالق الحسنة ، سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم ، االمانة )  

(بشاشة   الوالدين ، 

....................... حسن الخلق في العملومن ،.........................القولحسن الخلق في من -1

.......................................الناس أخالقا هوحسن أ-2

..................................يتحلى بـمؤمن ال-3

..................................من لسرقة ا-4

...........................................الوجه ، وطاعة ..... .........................من حسن الخلق

-:حدد من من هؤالء مقتدي بالرسول عليه السالم في المواقف التالية 

غير مقتد مقتد الـــــــــــمـواقف 

تشاجر مع زميله فعيره ببدانته -1

زميله بالكذب يتهم-2

ه في العصير الفارغة في حقيبة زميله ليضحك رفاقوضع علبة-3

.الفصل 

في طريقه غصن شجرة فأزاله عن الطريق رأى-4

.يحرص على طاعة والديه وأخذ مشورتهما -5

.رجال مسنا يريد أن يعبر الطريق فساعده في العبور شاهد-6

.وصلته رساله على هاتفه بها كلمات سخرية وإستهزاء فنشره -7

قابل صديقه فسلم عليه وابتسم في وجهه -8



أهمية الصالة  آداب الصالة 

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

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

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

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

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

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

التبكير 

للصالة 

تنظم حياته  تهذب النفس تنهى عن الفحشاء والمنكر

تطهر القلب  إخالص النية 

الذكر قبل الصالة وبعد الصالة 

أداء الوضوء 

ة المشي للصالة بسكين

أعظم أركان اإلسالم 

-:صنف الكلمات التالية حسب الجدول المدون أدناه 

-:اربط بين الحديث الشريف والموقف الذي يدل عليه بوضع رقم الحديث 

المواقف الرقم األحاديث الشريفة م

يحرص على الذهاب 

إلى المدرسة بهمة 

ونشاط 

-:قال رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم -1

((من غشنا فليس منا )......

1

هية مواد غذائية منتيبيع

الصالحية 

-:قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -2

ال اإليمان بضع وسبعون شعبة أعالها قول) 

(إله إال هللا وأدناها إماطة األذى عن الطريق 

2

الزجاج المكسوريزيح

.من الملعب  

-:قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -3

 له من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل هللا)

طريقا إلى الجنة 

3



..................................................قدوتنا في الخلق الحسن هو -1

من أهمية الصالة-2

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

من آداب الصالة -3

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

من األمثلة على حسن الخلق في القول -4

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

من األمثلة على حسن الخلق في العمل -5

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

من صفات النبي صلى هللا عليه وسلم-6

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

من األسباب المعينة على الصدق -7

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

من أنواع الصدق -8

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

الوفاء بالوعد

-:ما يلي ألحق المواقف التالية بنوع من أنواع الصدق التي يناسبها في

الصدق مع االرسول الصدق مع هللا تعالى

........................................وعد بتسليم المبلغ بعد يومين فسلمه في وقته -1

اتبع هدي الرسول صلى هللا عليه وسلم في التثبت من األخبار -2

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

..................................................تخاف هللا تعالى ، وتبتعد عن نواهيه -3



-:المعنى المناسب فيما يلي ضع رقم الكلمة أمام

المعنى الرقم الكلمة م

تنشق األرض فتخرج النبات واألشجار الطارق 1

انتظر عليهم قليال ، فسيعلمون عاقبة 

أمرهم 

حافظ 2

ماهو باللهو والباطل ذات الرجع 3

، وأظهر الحق أكشف مكائد الظالمين ذات الصدع  4

ذات اإلرتداد  لقول فصل 5

على الدينيخططون في الخفاء للقضاء بالهزل  6

وعمله وأجلهملك من المالئكة يكتب رزقه يكيدون كيدا 7

فصل بين الحق والباطل الكريم يالقرآن أكيد كيد 8

النجم الذي له ضوء ثاقب رويدافمهل الكافرين أمهلهم 9

هللا الرحمن الرحيمبسم 

قِّ َوالسهَماء) قُ َماأَْدَراكَ َوَما(1)َوالطهارِّ َْيَهاالهمه نَْفس  كُله إِّن(3)الثهاقِّبُ النهْجمُ (2)الطهارِّ عَل

نسَانُ فَلْيَنظُرِّ (4)َحافِّظ   مه اإْلِّ نُخلِّقَ (5)ُخلِّقَ مِّ اءمِّ نيَْخُرجُ (6)دَافِّق  مه ْلبِّ الصه بَيْنِّ مِّ

هِّ َعلَىإنههُ (7)َوالتهَرائِّبِّ  ر  َرْجعِّ َرائِّرتُبْلَىيَْومَ (8)لَقَادِّ ُ فََما(9) ُالسه نلَه ة مِّ ر  نَ َوالَ قُوه (10)اصِّ

ْجعِّ ذَاتِّ َوالسهَماء ْدعِّ ذَاتِّ َواأْلَْرضِّ (11)الره لِّ بِّالَْهزْ هُوَ َوَما(13)فَْصل  لَقَْول  إِّنههُ (12)الصه

يدُونَ إِّنهُهمْ (14) يدُ (15)كَيْدا  يَكِّ لِّ (16)كَيْدا  َوأَكِّ ينَ فََمه ِّ لُْهمْ الْكَافِّرِّ (17)َويْدا  رُ أَْمهِّ



-:المعنى المناسب فيما يلي ضع رقم الكلمة أمام

المعنى الرقم الكلمة م

حقق ما واستعنت باهلل ثم لم يتإذا بذلت جهدك

.تريده فال تندم 

احرص على ما ينفعك 1

تفتح وساوس الشيطان ال تعجز 2

اجتهد في تحصيل كل ما ينفعك كذا....إن أصابك  3

استمر في العمل وال تتأخر  لو تفتح عمل الشيطانفإن 4

-:الكريم والكتب السماوية قارن بين القرآن

الكتب السماوية  القرآن الكريم المقارنة 

وجه الشبه 

وجه اإلختالف 

-:صل بخط بين النبي والكتاب الذي أنزل عليه 

الكتاب الذي أنزل عليه  النبي 

ابراهيم عليه السالم           القرآن الكريم  
موسى  عليه السالم            االنجيل

داود عليه السالم             الصحف

عيسى  عليه السالم            الزبور

محمد عليه الصالة والسالم        التوراة



نموذج 
اإلجابة



-:قال تعالى 
هم إذ ( 5)النار ذات الوقود ( 4)قتل أصحاب األخدود (3)وشاهد ومشهود ( 2)واليوم الموعود ( 1)والسماء ذات البروج )) 

(8)اال أن يؤمنوا باهلل بالعزيز الحميد وما نقموا منهم( 7)هم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود و( 6)عليها قعود 
-:أجب عم يلي 

بالسماء وبيوم القيامة وبشاهد ومشهود -:وج أقسم هللا تعالى  في سورة البربم -1

-:آليات السابقة كلمات بهاامناستخرج -2

..السماء / النار -:الالم القمرية.....  البروج ، الموعود ، األخدود ، الوقود -:الشمسيةالالم 

-:رقم الكلمة أمام المعنى المناسب فيما يلي ضع

المعنى  الرقم الكلمة الر
قم

الغالب الذي ال يغلبه شيء  3 الحميد 1

لعن  4 البروج 2

المنعم  1 العزيز 3

الشق العظيم في األرض  6 قتل 4

كل من يشهد بالحق  5 شاهد 5

يوم القيامة  7 األخدود 6

(النجوم ) العالية المنازل 2 اليوم الموعود  7

-:قال تعالى 

ذو العرش المجيد (14) وهو الغفور الودود ( 13) إنه هو يبدئ ويعيد ( 12)إن بطش ربك لشديد )) 

بل الذين كفروا في (18)فرعون وثمود ( 17)هل أتاك حديث الجنود ( 16)فعال لما يريد( 15)

(22)في لوح محفوظ ( 21)بل هو قرآن مجيد ( 20)وهللا من ورائهم محيط( 19)تكذيب 

-:االيات الدالة على المعاني التالية استخرج

(  إن بطش ربك لشديد ) انتقام هللا شديد -1

(  وهو الغفور الودود) هللا يحب عباده ويستر ذنوبهم -2

.................................................لماذا ذكر هللا أنه هو الغفور بعد ذكره لشدة عقابه -3

..........................................................انتقام هللا من اصحاب األخدود يدل على -4

(عظمة  منزلة الجنة ) الجنة ونعيمها للمؤمنين دليل على  -5

قوم فرعون وثمود اذكر أسماء ألقوام عاقبها هللا تعالى ؟ -6



بين المؤمنون الصابرون وأصحاب األخدود ؟؟؟قارن

أصحاب األخدود  المؤمنون 
الصابرون 

.باهلل وعذبوا المؤمنين كفروا ثبتوا على دينهم  العمل 

العذاب في اآلخرة .في الجنة النعيم النتيجة 

-:الرقم المناسب للكلمة أمام المعنى الذي يناسبه فيما يلي كتبا

المعنى الرقم الكلمة م

كف األذى وبذل المعروف 4 فاحشا 1

أفضلكم منزلة عند هللا  3 متفحشا  2

من كان قوله وفعله قبيح 1 أحسنكم 3

من يتعمد فعل الفاحشة  2 الخلق 
الحسن 

4

بسم هللا ولجنا ويسم هللا خرجنا وعلى ربنا توكلنا 

بسم هللا، توكلت على هللا وال حول وال قوة إال باهلل

دعاء الخروج 

دعاء الدخول  

اإلستئذان 

دعاء الخروج 

السالم 

اإلستئذان 

ى الدخول برجلي اليمن

السالم 

دعاء الدخول 

طاعة الوالدين 

ومساعدتهما 

احترام الكبير والعطف

على الصغار 



( لى يحفظنا هللا تعا. ) اذكر فائدة  دعاء الخول والخروج من المنزل 

-( :ب) بما يناسبها في المجموعة ( أ ) المجموعة صل 

(ب ) الرقم (  أ )  م

الدعوة إلى هللا بالحكمة 

والموعظة الحسنة 

3 ميني ياعم لو وضعوا الشمس في ي) قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
(األمر ماتركته والقمر في يساري ألترك هذا

1

الثبات على الحق 1 (تبا لك ألهذا جمعتنا)قال أبو لهب  2

العطف على المساكين 5 واللين واإلقناع دعا النبي قومه بالقول الحسن والرفق 3

الصبر من صفات المؤمن  4 هللا صبرت زينب بنت خزيمة عند وفاة زوجها واحتسبت مصيبتها عند
فعوضها خيرا بالزواج بالرسول 

4

اإلعراض عن الحق 2 بنت خزيمة تكثر من النفقة على الفقراء والمساكين كانت زينب 5

قوة اإليمان وحب هللا والرسول 6 واجه المسلمون األوائل إيذاء قريش لهم بالصبر والثبات على الحق  6

ما واجبنا تجاه القرآن الكريم ؟؟

حفظه و تالوته واالعمل بما جاء 

.فيه 

-:القوي أقرأ وأستنتج صفات المؤمن 

وممارسة الرياضةيحرص على قراءة الكتب المفيدة -2

(ممارسة الرياضة / القراءة ) 

.  قتهاوأحمد طال مجتهد يطيع والديه يحافظ على صلواته في -1

(المحافظة على الصالة في وقتها ) 

مرة أخرى فقرر أن يساركلكنه لم يفز ( تحدي القراءة ) شارك سالم في المسابقة -3

عدم العجز 



-( :ب) بما يناسبها في المجموعة ( أ ) المجموعة صل 

(ب ) الرقم (  أ   )    م

أبو طالب 4 رك هذاياعم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ألت) 
(األمر ماتركته 

1

عثمان بن عفان  5 با لك ألهذا جمعتنات 2

لهب أبو 2 ما جربنا عليك كذبا  3

قريش  3 ا فقل ما أحببت فوهللا ال أسلمك لشيء أبداذهب ياابن أخي 4

حمزة بن عبدالمطلب  6 (أعجب منك ، ومن مكانك فينا )  5

الرسول صلى هللا عليه وسلم  1 محمدا وأنا على دينه كيف تؤذي ابن أخي 6

-:ضع عنوانا لكل مجموعة في التصنيف التالي

( النبي بنات) ( زوجات النبي )

فاطمة

زينب 

رقية 

أم كلثوم

السيدة خديجة بنت خويلد 

السيدة زينب بنت خزيمة 

عائشة بنت أبي بكر

حفصة بنت عمر 

-:ضع عنوانا لكل مجموعة في التصنيف التالي

(الخلفاء الراشدين ) ( الرسل)

أبوبكر الصديق 

عمر بن الخطاب

عثمان بن عفان 

علي بن أبي طالب 

عيسى عليه السالم 

ابراهيم عليه السالم

موسى عليه السالم

داود عليه السالم 

-:ضع عنوانا لكل مجموعة في التصنيف التالي

(الكتب السماوية ) (المالئكة )

التوراة

اإلنجيل 

الزبور 

جبريل

اسرافيل

ميكائيل 

-:ضع عنوانا لكل مجموعة في التصنيف التالي

( يوم القيامة أسماء) (أسماء هللا الحسنى )

الساعة 

اآلخر

الدين  

الخالق

الرحيم

الرحمن



حب الراحة 

التوكل على هللا االجتهاد في طلب العلم 

كثرة الشكوى 

العجز واالستسالم 

حب القراءة

اإلصرار على النجاح 

قلة الصبر قوة اإلرادة

االنجذاب للمغريات 

صفات المؤمن الضعيف  صفات المؤمن القوي 

.

-:صنف الصفات اآلتية في الجدول المدون أدناه  

-:من اآليات التالية األعمال التي تقوي المؤمن أستنبط 

:قال تعالى 

ويزدكما إليه يرسل السماء عليكم  مدرارويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا) 1

(  قوتكم إلى قوة 

اإلستغفار والتوبة 

( ينأيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصالة إن هللا مع  الصابريا )2

اإلستعانة بالصبر والصالة 

حمد هللا تعالى ( هلل رب العالمينالحمد ) 3

عدم / قدره ايرضى بقضاء هللا و/ يحب لغيره ما يحي لنفسه / عدد صفات المؤمن القوي ؟؟ يجتهد في طلب العلم ، يمارس الرياضة 

الخ ...................العجز 

قلة الصبرقوة اإلرادة

كثرة الشكوى حب القراءة

العجز واالستسالم 

العجز واالستسالم  االجتهاد في طلب العلم 

االنجذاب للمغريات 
التوكل على هللا 

حب الراحة اإلصرار على النجاح 



-:قدم نصيحة ألصحاب المواقف التالية 

.بإلغاء رحلة الطائرة أراد السفر ألمر مهم ، ولكنه فوجئ-1

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

.يقضي معظم وقته في لعب األلعاب اإللكترونية -2

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

.هللا تعالى اغتر بعمله ، ولم يتوكل عللى-3

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

.استعد جيدا لالمتحان ، ولكنه مرض ، وفاته االمتحان فحزن حزنا شديدا -4

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

.يعتقد أن اجتهاده وحده  هو الذي يحقق النجاح -5

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



-:ضح رأيك في المواقف التالية و

غير 
موافق

موافق الموقف

 ☺ .يضرب أخوه الصغير إذا أخطأ في حقه 1

 ☺ .المخصص عند الدخولضع حذاءه في المكاني-2

 ☺ .من والديه اإلستئذانيخرج من المنزل دون -3

 ☺ .يدخل المنزل دون أن يلقي السالم4

 ☺ .يعود إلى المنزليقبل رأس والديه عندما5

 ☺ يردد دعاء الدخول والخروج من المنزل 6

 ☺ .بصوت مرتفع ويزعج إخوانه يذاكر7

 ☺ .يسمي هللا ويدعو عند دخول المنزل8

 ☺ .يتسلق األسوار وال يدخل من الباب9

 ☺
امرأة توفى عنها زوجها فصبرت وفوضت أمرها إلى هللا 10

 ☺
للدراسة معظم وقته في اللعب ، واليخصص وقتايفضي11

 ☺
يعطف سالم على المحتاجين والفقراء ويساعدهم 12

 ☺ .وكفيه ليصلي مسرعا ويعود للنوم يغسل وجهه13

 ☺ .يصلي فجر الجمعة عند الساعة التاسعة متعمدا 14

 ☺ .يتفكر ويتدبر معاني كلمات السورة التي يقرأها في الصالة 15

 ☺ .تنظر إلى ساعتها أثناء الصالة -16



-:ضح رأيك في المواقف التالية و

غير 
موافق

موافق الموقف

 ☺ .يلتزم بآداب الصالة حينما يأمره والده فقط -17

 ☺ جلس في المسجد وقرأ سورة الكهف حتى يصعد اإلمام المنبر لصالة الجمعة -18

 ☺ .يكثر من الحركة في الصالة -19

 ☺ .يحضر للمدرسة باكرا بهمة ونشاط -20

 ☺ يحرص على وضع األوراق والزجاج الفارغ في المكان المخصص -21

 ☺ على من يعرف ومن ال يعرف يسلم-22

 ☺ .يتعمد دفع زمالئه عند الشراء من مقصف المدرسة -23

 ☺ .جواله إلى أصدقائه يرسل الرسائل غير الالئقة من-24



-:تطلق كنية  أمهات المؤمنين على -1

زوجات الصحابة رضوان هللا عليهم 
زوجات النبي صلى هللا عليه 

وسلم  

زوجات 

التابعين 

-:ه وسلم  ترتيب السيدة زينب بنت خزيمة من بين زوجات النبي صلى هللا علي-2

الخامسة العاشرةاألولى

-:بنى النبي  حجرة السيدة زينب بنت خزيمة  بجوار حجرة السيدة  -3

حفصة 

وعائشة 
صفية وجويرية خديجة وزينب 

مكة المكرمة

-:دفنت السيدة زينب بنت خزيمة في -4

الطائف البقيع

-:اختر اإلجابة الصحيحة وضع تحتها خط 

أم المساكين 

-:لقبت السيدة زينب بنت خزيمة بـ-5

أم الضعفاء أم الفقراء 

شهيدا 

-:مات زوج  السيدة زينب بنت خزيمة -6

-:مات زوج السيدة زينب بنت خزيمة  في غزوة -7

أحد 

ثالثة عشرسنة 

-:ولدت السيدة زينب بنت خزيمة  قبل البعثة بـ -8

خمس سنوات

قتيال هالكا 

بدر الخندق 

عشر سنوات



-:الكتاب الذي حفظه من التغيير والتبديل -9

اإلنجيلالقرآن الكريم التوراة 

-:خاتم األديان السماوية -10

اإليمانالنصرانية اإلسالم 

-:خاتم األنبياء والمرسلين -11

آدم عليه السالمابراهيم عليه السالم 

محمد صلى هللا عليه 

وسلم 

أعظم ركن من أركان اإلسالم 

من آداب الصالة -:-12

إسباغ الوضوء
تطهر 

القلب 

-:قدوتنا في الخلق الحسن -13

الصدقة

-:المقصود باإليمان -14

-:المقصود بلفظ الجاللة كلمة -:-15

هللا 

الصادق األمين 

-:لقب النبي صلى هللا عليه وسلم في الجاهلية بـ-16

الطبيب 

التصديقاإلسالم

الرسولمحمد 

لشاعر ا

محمد صلى هللا عليه 

وسلم 

المنافقين الكفار



-:مى تسمين صوت الحرف في المخرج عند النطق به ويلحق حرف الالم في لفظ الجاللة يس-17

التفخيماإلظهاراإلدغام

اإلقالبالقلقةالترقيق

-:ليبلغ قومه اإلسالم ....... جبل النبي عليه الصالة والسالم على وقف -19

المروةأحد

جعفر

أبوجهل  

-:نزلت سورة المسد ردا على -20

أبو سفيانأبو لهب

-:تكفل بحماية النبي عليه الصالة والسالم عمه -21

جعفر

-:الذي لقب بأسد هللا هو النبي عليه الصالة والسالم عم -22

-:من العشرة المبشرين بالجنة -23

عبدالرحمن بن عوف 

أبوبكر الصديق

-:لقب بالفارق -24

عثمان بن عفان

حمزة
أبو 

طالب 

أسامة بن زيدمعاذ بن جبل

عمر بن الخطاب 

الصفا

حمزة أبو طالب

-:سمى تنحيف صوت الحرف في المخرج عند النطق به ويلحق حرف الالم في لفظ الجاللة ي-18



:مجموعة من الكلمات أصنفها إلى الالم الشمسية والالم القمرية وأكتبها في محلها من الجدول أمامك 

(  الضحى -الشرح-الكريم -الهدى -الصاخة -الزيتون-الملك -الودود-الظلة -الجنة) 

كلمات الالم القمرية الشمسية كلمات الالم

الجنة  الظلة 

الودود  الزيتون 

الهدى  الشرح 

الملك الضحى

الكريم  الصاخة 

الترقيق التفخيم اآليات 

هقَْوا بَِّمفَ  يَن ات ُ الهذِّ ي اَّلله ْم اَل يََمسهُهُم السهوُء وَ َويُنَج ِّ اَل هُْم يَْحَزنُونَ اَزتِّهِّ

كْرُ  َِّولَذِّ ۗ  أَكْبَرُ اَّلله

هُونَ  ِّ َوهُْم كَارِّ َوظََهَر أَْمُر اَّلله

ِّ لَُهمْ  يَن كَفَُروا بِّآيَاتِّ اَّلله يد إِّنه الهذِّ عَذَاب  شَدِّ

يط   ن َوَرائِّهِّم مهحِّ ُ مِّ َواَّلله

ِّ الهذِّي َصدَقَنَا وَ  ه عْدَهُ َوقَالُوا الَْحْمدُ َّللِّ

ئِّكَ  ِّ أُولََٰ يَن كَفَُروا بِّآيَاتِّ اَّلله ُرونَ َوالهذِّ  هُُم الَْخاسِّ

 ُ يل  شَْيء  ل ِّ كُ عَلَىَٰ َوهُوَ ۗ  شَْيء  كُل ِّ َخالِّقُ اَّلله َوكِّ



-:ميز العبارات الصحيحة من غير الصحيحة فيما يلي 

(خطأ ) ولدت السيدة زينب بنت خزيمة بعد البعثة -1

خزيمة  تزوج الرسول صلى هللا عليه وسلم من السيدة زينب بنت-2

(صح  )  

(ح  ص)  استشهد زوج السيدة زينب بنت خزيمة في غزوة بدر -3

أبوبكر الصديق أول من أسلم من الرجال  -1

خديجة بنت خويلد ومن النساء  -2

علي بن أبي طالبومن الصبيان  -3

الموعظة الحسنة دعا النبي قومه بالحكمة و -4

:التالية كلماتالأكمل الفراغات بما يناسبها من 

(بشاشة   الوالدين ، ،الصدق ، االخالق السيئة  ، االخالق الحسنة ، سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم ، االمانة )  

األمانة العملحسن الخلق في ومن ،الصدقالقولحسن الخلق في من -1

سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم الناس أخالقا هو حسن أ-2

األخالق الحسنةـبيتحلى مؤمن ال-3

الوالدينوطاعة، الوجه بشاشةحسن الخلق من -5

-:حدد من من هؤالء مقتدي بالرسول عليه السالم في المواقف التالية 

غير مقتد مقتد  الـــــــــــمـواقف 

تشاجر مع زميله فعيره ببدانته -1

زميله بالكذب يتهم-2

ه في الفصل العصير الفارغة في حقيبة زميله ليضحك رفاقوضع علبة-3
.

في طريقه غصن شجرة فأزاله عن الطريق رأى-4

.يحرص على طاعة والديه وأخذ مشورتهما -5

.رجال مسنا يريد أن يعبر الطريق فساعده في العبور شاهد-6

.وصلته رساله على هاتفه بها كلمات سخرية وإستهزاء فنشره -7

قابل صديقه فسلم عليه وابتسم في وجهه -8



أهمية الصالة  آداب الصالة 

الة التبكير للص

تنظم حياته 

تنهى عن الفحشاء والمنكر

تهذب النفس 

تطهر القلب  إخالص النية 

ة الذكر قبل الصالة وبعد الصال

أداء الوضوء 

المشي للصالة بسكينة 

أعظم أركان اإلسالم 

-:صنف الكلمات التالية حسب الجدول المدون أدناه 

-:اربط بين الحديث الشريف والموقف الذي يدل عليه بوضع رقم الحديث 

المواقف الرقم األحاديث الشريفة م

يحرص على الذهاب إلى 
المدرسة بهمة ونشاط 

3 -:قال رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم -1

((من غشنا فليس منا )......

1

مواد غذائية منتهية يبيع
الصالحية 

1 -:قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -2

 هللا اإليمان بضع وسبعون شعبة أعالها قول ال إله إال) 

(وأدناها إماطة األذى عن الطريق 

2

الزجاج المكسور من يزيح
.الملعب  

2 -:قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -3

يقا إلى من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل هللا له طر)

الجنة 

3



.قدوتنا في الخلق الحسن هو  النبي عليه السالم -1

من أهمية الصالة-2

الخ... وصية النبي / تنهى عن الفحشاء والمنكر / أعظم أركان اإلسالم 

من آداب الصالة -3

الذكر قبل الصالة وبعد الصالة / المشي للمسجد بهدوء وسكينة / إسباغ الوضوء 

من األمثلة على حسن الخلق في القول -4

/  السالم / النصح  / الصدق 

من األمثلة على حسن الخلق في العمل -5

الصبر / التعاون / االحترام / األمانة 

( يختار الطالب من الصفات ما يريد ) من صفات النبي صلى هللا عليه وسلم  -6

(الدعاء / الصحبة الصالحة    ) من األسباب المعينة على الصدق  -7

من أنواع الصدق -8

مع هللا تعالى                 مع الرسول الوفاء بالوعد   

الوفاء بالوعد 

-:ألحق المواقف التالية بنوع من أنواع الصدق التي يناسبها في ما يلي 

الصدق مع االرسول الصدق مع هللا تعالى

وعد بتسليم المبلغ بعد يومين فسلمه في وقته -1

اتبع هدي الرسول صلى هللا عليه وسلم في التثبت من األخبار -2

الصدق مع هللا تعالىتخاف هللا تعالى ، وتبتعد عن نواهيه-3

الصدق مع االرسول 

الوفاء بالوعد 



-:المعنى المناسب فيما يلي ضع رقم الكلمة أمام

المعنى الرقم الكلمة م

تنشق األرض فتخرج النبات واألشجار 4 الطارق 1

انتظر عليهم قليال ، فسيعلمون عاقبة أمرهم  9 حافظ 2

ماهو باللهو والباطل 6 ذات الرجع 3

، وأظهر الحق أكشف مكائد الظالمين 8 ذات الصدع  4

ذات اإلرتداد  3 لقول فصل 5

على الدينيخططون في الخفاء للقضاء 7 بالهزل  6

وعمله وأجلهملك من المالئكة يكتب رزقه 2 يكيدون كيدا 7

فصل بين الحق والباطل الكريم يالقرآن 5 أكيد كيد 8

النجم الذي له ضوء ثاقب 1 رويدافمهل الكافرين أمهلهم 9

هللا الرحمن الرحيمبسم 

قِّ َوالسهَماء) َراكَ َوَما(1)َوالطهارِّ قُ َماأَدْ هاقِّبُ النهْجمُ (2)الطهارِّ انَفْس  ُكله إِّن(3)الث نسَانُ فَلْيَنظُرِّ (4)َحافِّظ  عَلَيَْهالهمه مه اإْلِّ مِّ

نُخلِّقَ (5)ُخلِّقَ  اءمِّ افِّق  مه نيَْخُرجُ (6)دَ لْبِّ بَيْنِّ مِّ هَرائِّبِّ الصه هِّ عَلَىإنههُ(7)َوالت ر  َرْجعِّ هُ فََما(9) ُالسهَرائِّرتُبْلَىيَْومَ (8)لَقَادِّ لَ

ن ة مِّ ر  َوالَ قُوه ْجعِّ ذَاتِّ َوالسهَماء(10)نَاصِّ (14)بِّالَْهْزلِّ هُوَ َوَما(13)فَْصل  لَقَْول  إِّنههُ(12)الصهدْعِّ ذَاتِّ َواأْلَْرضِّ (11)الره

يدُونَ إِّنهُهمْ  يدُ(15)كَيْدا  يَكِّ لِّ (16)كَيْدا  َوأَكِّ ينَ فََمه ِّ لُْهمْ الْكَافِّرِّ (17)ُرَويْدا  أَْمهِّ

-:المعنى المناسب فيما يلي ضع رقم الكلمة أمام

المعنى الرقم الكلمة م

أفضلكم عند هللا مكانة  3 فاحشا 1

بذل المعروف وكف األذى  4 متفحشا  2

من يتعمد فعل القبائح 2 أحسنكم 3

من كان قوله أو فعله قبيحا 1 الخلق الحسن  4



-:المعنى المناسب فيما يلي ضع رقم الكلمة أمام

المعنى الرقم الكلمة م

ندم واستعنت باهلل ثم لم يتحقق ما تريده فال تإذا بذلت جهدك
.

3 احرص على ما ينفعك 1

تفتح وساوس الشيطان 4 ال تعجز 2

اجتهد في تحصيل كل ما ينفعك 1 كذا....إن أصابك  3

استمر في العمل وال تتأخر  2 لو تفتح عمل الشيطان فإن 4

دعاءنا ألبنائنا األحبة بالنجاح والفالح 

قسم التربية اإلسالمية بمدرسة النخبة 

-:الكريم والكتب السماوية قارن بين القرآن

الكتب السماوية  القرآن الكريم المقارنة 

تدعوا إلى عبادة هللا تعالى وجه الشبه 

نزلت ألقوام معينيين  هللا لجميع الناس أنزله وجه اإلختالف 

حرفت وبدلت  حفظه هللا من التحريف

لم تتضمن كل شيء  فيه بيان وتفصيل 

-:صل بخط بين النبي والكتاب الذي أنزل عليه 

الكتاب الذي أنزل عليه  النبي 

ابراهيم عليه السالم           القرآن الكريم  

موسى  عليه السالم            االنجيل

داود عليه السالم             الصحف

عيسى  عليه السالم            الزبور

محمد عليه الصالة والسالم        التوراة


