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المرء على دين خليله  فلينظر أحدكم :)قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :عن أبي هريرة رضي هللا عنه أنه قال  

 من يخالل (                                                                          ص63

 الحديث الثاني:- 

: يومان يلعبون فيهما ،فقال قدم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص المدينة ولهم : عن أنس ابن مالك رضي هللا عنه قال 

إن هللا قد أبدلكم بهما خيرا :سول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ما هذان اليومان ؟قالو كنا نلعب فيهما في الجاهلية ،فقال ر)

 منهما :يوم األضحى ويوم الفطر (                       ص45 

 الحديث الثالث :- 

 قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص )ألبسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب (                 ص87

 الحديث الرابع   

 قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : )إن أهل القرآن أها هللا وخاصته (                      ص116

 الحديث الخامس :-  

(         فإنما أطعمه هللا وسقاه م صومه من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليت:)قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

                                                                            ص111

 الحديث السادس:-

وعليه مطرف من خزلم نره من قبل ذلك وال بعده ،فقال رسول هللا  خرج علينا عمران ابن الحصين

(           عزوجل عليه نعمة فإن هللا عزوجل يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه من أنعم هللا :)ملسو هيلع هللا ىلص 

  155ص                                                  

 

 

1 

 الدرس األول في مجال العقيدة 

(ى عليه السالم كليم هللا تعالى رسولنا موس)  

* 

 -:يأتيأمام ما (  )عالمة (  )ضع عالمة  -:  :-:أوالا 
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 )        (                            .              كان يعيش موسى عليه السالم في بالد الشام -1

 )        (                   .    حفظ هللا تعالى موسى عليه السالم ورباه داخل قصر فرعون -1

 )         (                      .           تلقى موسى عليه السالم رسالة ربه في طور سيناء -6

 )         (                   .           أيد هللا  تعالى نبيه موسى عليه السالم بمعجزة واحدة  -5

**************************************************************** 

 

 

 

         

  موسى عليه السالم         
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 الدرس الثاني في مجال الحديث الشريف 

(صديقي وأثره في ديني وخلقي )  

 

ا   -. :صل بين اسم موسى عليه السالم والمعجزة التي أيده هللا بها -:  :-:ثانيا

 

 -:أكمل الحديث الشريف التالي إلى نهايته -:أوالا 

WWW.KweduFiles.Com



 

 

 

 

 

 

********************************************************************* 

  

 (   )                                      .                          الصاحب مرآة لصاحبه في الخير -1

 (   . )   في الهجرة – ملسو هيلع هللا ىلص –صاحب الرسول  – رضى هللا عنه -كان على بن أبي طالب  -1

 (  )                              .                       يحتاج الصاحب إلى نصية صاحبه إذا قصر -6

*************************************************************************** 
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 الدرس الثالث  في مجال الفقه 

(أصلى صالة الجمعة )  

 -:أمام ما يأتي( ×)أو عالمة  (√) ضع عالمة-:أوالا 

 ب                

 يصاحب           

 يتفحص ويتأنى       

 صاحبه           

 اإلنسان         

 أ             

 المرء         

 خليله         

 فلينظر         

 يخالل        

       -:-ملسو هيلع هللا ىلص -قال رسول هللا : أنه قال –رضى هللا عنه  –عن أبي هريرة 

..........................       فلينظر أحدكم من ...........................المرء على دين   

 -:أمام ما يأتي( ᵡ)أو عالمة (  √)ضع عالمة  -:ثانيا

WWW.KweduFiles.Com (ب) مع ما يناسبها من عبارات المجموعة ( أ)صل بين عبارات المجموعة  -:-:ثالثا



 

 

(      )                   .                                مقدار صالة الجمعة أربع ركعات - 1  

(    )              .                        الخطبة في صالة الجمعة تكون قبل الصالة -1  

  (     )                         .  يجوز للمصلي تخطي المصلين للجلوس قرب المنبر -6

 (      )                     .                   صالة الجمعة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل ذكر -5

 -:اكتب ثالثة من آداب صالة الجمعة  -:ثانيا 

1 - ............................................................................................................ 

1 - ............................................................................................................ 

6 - ............................................................................................................ 

 أجب عما يأتي  -:ثالثا 

  ؟ما حكم صالة الجمعة   – 1

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

 كم عدد ركعات صالة الجمعة  ومتى تكون الخطبة في صالة الجمعة ؟ – 1

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

 ما واجب المسلم أثناء الخطبة ؟6

................................................................................................................... 
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 الدرس الرابع  في مجال الفقه 

(أصلي صالة العيد )  

-:صل بين العبارة والحكم الصحيح  -:أوال  
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 فرض 

 صالة العيد                                    

سنة مؤكد                                                    

:أكمل ما يلي  -:ثانيا   

.............................................إلى............................وقت صالة العيد يبدأ من  – 1  

تكبيرات ،وفي الركعة  ...................................صالة العيد نكبرفي الركعة األولى في  – 1

.      تكبيرات .................................................الثانية   

 ثالثا :- ضع دائرة حول الحكم المناسب فيما يأتي :-

.صالة الظهر وصالته صلى أحمد العيد في الساعة الثانية عشرة بعد  – 1  

(باطلة  ------صحيحة )  

.صالته فصلى خالد العيد في الساعة  السابعة صباحا  – 1  

(باطلة  ------صحيحة )  

.صلى المسلمون العيد بال إقامة  – 6  

(باطلة  ------صحيحة )   

 رابعا :- أجب عما يألتي 

بمن يقتدي المسلم في صالة العيد  – 1  

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

.ما هما اليومان اللذان ابدلنا هللا بهما خيرا من  اللعب في الجاهلية  – 1  

..........................................................................................................  
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الخامس في مجال السيرةالدرس   

(تضحية رسولي دمحم وصحابته في سبيل نشر الدعوة)    
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 .   )       (استجاب كفار قريش حين دعاهم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إلى اإلسالم من أول مرة -1

 .          )        (صبر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وتحمل األذى واستمر في الدعوة إلى اإلسالم -1

 .                         )        (أول شهيدة في اإلسالم هى السيدة نسيبة بنت كعب  رضى هللا عنها -6

 .              )        (سكوا بدينهمتحمل الصحابة رضوان هللا عليهم العذاب في سبيل هللا تعالى وتم -5

****************************************************************************** 

 

 حفظ رسوله الكريم                 وأصحابه الكرام            ملسو هيلع هللا ىلصتعلمنا من الرسول  -0

 الصبر والتضحية في سبيل هللا تعالى         ألنهم                          رفض الكفار ترك عبادة األصنام  -7

  رد هللا تعالى على الكافرين غيظهم فــــ                        خافوا على سلطاتهم وفضلوا عمل المحرمات  -3

 -:المكمل الصحيح فيما يأتي  ضع خطا تحت تحت -:ثالثا 

 .ما موقف السول ملسو هيلع هللا ىلص من رفض قريش لدعوته  – 1

 (دعا عليهم بالهالك         -صبر واستمر في الدعوة         ---.       توقف عن الدعوة )          

 .آذى الكفار الرسول صلى عندما  – 1

  (كشف فساد عبادة األصنام   –تزوج أمنا خديجة رضي هللا عنها      ---- دعا لإلسالم سرا)

3 

 

س في مجال السيرةساد الالدرس   

 (ثبات رسولي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص على المحن  )

ا   : صل العبارات اآلتية مع ما يناسبها -:ثانيا

 

  -:أمام ما يأتي( √)أو عالمة ( √)ضع عالمة  -:أوالا 
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:اذكر السبب في  -:أوال   

.مقاطعة قريش لبنب هاشم وبني عبد المطلب  – 1  

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

.شدة إيذاء كفار مكة للرسول ملسو هيلع هللا ىلص بعد العام العاشر للبعثة  – 1  

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

-:امأل الفراغ فيما يأتي بالكلمة  المناسبة مما بين القوسين   -:ثانيا  

(ثالث--يقاطعوا               --أربع                ------أوراق)                          

.بني هاشم وبني عبد المطلب ..............................................اتفق كفار قريش على أن  1  

.سنوات ................................................................مدة  استمر الحصار  الظالم  – 1  

.الشجر.................................صبر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص والمسلمون حتى أكلو ا – 6  

:التكملة الصحيحة لكل مما يأتي ضع خطا تحت  -:ثالثا   

: الذي لم يدخل الحصار معه هوعم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص – 1  

(أبو طالب   ------------أبو لهب            -------حمزة   )                            

:أكرم هللا تعالى السيدة خديجة رضي هللا عنها  بقصر في الجنة من  – 1  

(قصب          -------------ذهب         ---------حطب  )                           

:دخول أمنا خديجة  رضي هللا عنها في الحصار رغم  – 6  

(صغر سنها         ضعفها             - ----كبر سنها       )                           
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 الدرس السابع  في مجال التهذيب 

  (لباسي ستر وزينة) 
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...........................................................(................................................... 

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

...................................................................... )........................................ 
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في مجال العقيدة    ثامنال الدرس  

  -:ظلل اإلجابة الصحيحة من آداب اللباس والزينة فيما يأتي -:أوالا 

 
 اختيار األبيض من الثياب التسمية عند ارتداء المالبس

 لبس الذهب والحرير للرجال

 البدء بالجهة اليمنى عند ارتداء المالبس تشبه الرجال بالنساء

ا    -:اكتب الدعاء الذي يقوله المسلم عند ارتداء مالبسه -:ثانيا

 

 الدعاء عند لبس الثياب 
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(عيسى عليه السالم)  

 

 )       (   .بدون أب ليكون دليالا على أن هللا تعالى على كل شيء قادرعليه السالم خلق هللا تعالى عيسى  -ا

 (     )            .                         إلى العرب وأيده بالمعجزاتعليه السالم أرسل هللا تعالى عيسى  -1

)       (         .                                 رفع هللا تعالى عيسى إلى السماء ونجاه من كيد أعدائه  - 6  

 )       (                .                 الكتاب الذي أنزله هللا تعالى على عيسى عليه السالم هو التوراة -5

)       (                     .                                  أم عيسى عليه السالم هي مريم بنت عمران -4  

********************************************************************************* 

 

 

1-............................................        ........1-............................................. 

******************************************************************** 

 

 (قادر   -رسوله    -البشر )                         

 .............................................................نحن نؤمن بأن هللا تعالى على كل شيء  - 1

.......................................................................................عيسى عبد هللا و – 1  
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في مجال الحديث الشريف تاسع ال الدرس  

(أتعلم من كتاب هللا تعالى )  

 -:أمام ما يأتي(  )عالمة (  )ضع عالمة  -:  :-:أوالا 

 

 عيسى عليه السالم؟ ماهي المعجزات التي أيد هللا تعالى بها -:  :-:ثانيا

 

 -:اختر التكملة الصحيحة من بين األقواس فيما ياتي: -:ثالثا
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 أوال :- أكمل الحديث الشريف

(وخاصته.....................................إن أهل القرآن ) -:قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص    

 أكمل ما يأتي -:ثانبا 

 ..........................................الكريم ويتقن تالوته يكون مع المسلم الذي يحفظ القرآن -0

 ..............................................................................أهل القررآن هم أهل هللا و-7

 .................................................................................المسلم يخصص وقتا ل-3

 ................................................................................عدد سور القرآن الكريم -4

 .....................................................................الذي يقرأ القرآن الكريم يكون مع -5

.-:أمام العبارة الخطأ فيما يأتي( ×)ام العبارة الصحيحة أو عالمة أم( √)ضع عالمة  -:ثالثا    

)         (                                    .خير الناس عند هللا تعالى هم حفظة القرآن الكريم  – 1  

(          )                 .          علينا أن نحفظ القرآن الكريم كامال دون اإللتزام بمت فيه  – 1  

)          (                 .                                     القرآن من أهل هللا وخاصته  أهل – 6  

)          (                 .                      لحافظ القرآن  منزلة صغيرة عند هللا تعالى      – 5  

-:حوط  اإلجابة الصحيحة مما يأتي -:رابعا   

( حفظ القرأن الكريم    -الكذب    - اللعب  )   .                      هب إلى المسجد ألتعلم ذأ – 1  

(لعبة           -سيئة      -حسنة )    ف من القرأن رهللا تعالى يعطي على قراءة على كل ح – 1  

( الجنة     -القبر      -النار       .                                   ) ثواب حفظ القرآن دخول – 6  

. 
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في مجال الفقه   شر العاالدرس   

(رمضان شهر  صومأ)   

 

  -:تخير اإلجابة الصحيحة من بين األقواس فيما يأتي -:أوالا 
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 (فرض -      مستحب  -      سنة  )                                              .حكم صوم رمضان  -1

 (العمل  -الطعام والشراب    -النوم  )                                        .الصيام هو اإلمساك عن  -1

 (االمتناع عن األكل   -األكل سهواا     -األكل عمداا )                             .من مبطالت الصيام  -6

 

 

1- ........................      ....................1-........................................... 

6-..........................       ..................5-........................................... 

4-.................................................. 

************************************************************************** 

 

 

 )        (              .                                     يجب على المسلم الصيام طوال العام -1

 (     )                  .       أباح اإلسالم الفطر ألصحاب األعذار ألنه دين اليسر والسماحة -1

 )         (                              .                     قطرة األنف واألذن ال تبطل الصيام -6
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في مجال الفقه    عشر الحادي الدرس  

 (خروج الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إلى الطائف ) 

 -:رتب ما يأتي حسب أسبقة حدوثها  –السؤال االول 

ا   .اكتب أصحاب األعذار المبيحة للفطر في رمضان -:ثانيا

 

ا    -:أمام ما يأتي( √)أو عالمة ( √)ضع عالمة  -:ثانيا
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 (    )                      .دعا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أهل الطائق إلى اإلسالم ومناصرته-1

 (     )                             .لم يلعن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أهل الطائف بل دعا لهم -1

 (      )              .              خرج الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إلى الطائف لينشر اإلسالم -6

 (       )                 .رفض أهل الطائف اإلسالم وأساءو ا إلى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص -5

 -:لصحيحة مما بين القوسين وضعها في مكانها المناسب اختر اإلجابة ا --السؤال الثاني  

 (الحزن –الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  –اإلسالم )

 

 .....................................خرج الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إلى الطائف بعد عام -1

 ..................................لى الطائف من أجل نشرإذهب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 1

 وطردوه وسبوه وقذفوه بالحجارة .............................................أهل الطائف آذوا -6

 ظلل المربع الدال على الصفات التي اتصف بها الرسول صلى عليه وسلم  - -السؤال الثالث
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في مجال الفقه عشر  الثانيالدرس   

(أصوم رمضان تطوعا هلل تعالى  )    

 -:السؤال األول 

 الكذب والقسوة 

 الرحمة 

 حب الخير 
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 أكمل الحديث الشريف قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص -ا

 ......................(كان كصيام ...................ثم اتبعه ستامن ....................من صام )

 

 -:أمام العبارة الخطأ فيما يأتي( ×)عالمة  أمام العبارة الصحيحة أو( √)ضع عالمة  -ب 

 (    )                 .صيام التطوع هو كل عبادة تزيد على الفروض والواجبات    -1

 (    )                                                    .صيام التطوع يحتاج إلى نية   -1

 )        (                           .يوم عرفة من األيام التي ال يستحب الصيام فيها   -6

 )        (                                     .كل صيام في غير رمضان يعد تطوعا   -5
 

 

 ظلل المربع الدال علي صيام التطوع  - -السؤال الثالث
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   يومي اإلثنين والخميس  يوم عرفة  

 يوم الجمعة والسبت  

   بداية الشهر 
   يوم الجمعة 

 ستا من شوال  
   العيد يوم 

   أيام العشر من ذي الحجة  
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