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 وزراة التربية والتعليم 
 قط ـــــــــــمحافظة مس

 مدرسة الحياة الخاصة 
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 للصف األول 
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 ( سورة المسددرس )
 أكمل من قول هللا تعالى:

 الحطب ( -وتب   -لهب    -مسد        -)كسب   

 أغنى عنه ماله وما .................*سيصلى نارا تبت يدا أبي لهب ................*ما"
في جيدها حبل من *   ...............*وامرأته حمالة ...................ذات 

................". 
 

 :اطئةأمام العبارة الخ عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وعالمة خطأضع 

 (       )       ضد إيذاء الكفار لهندافع عن النبي محمد صلى هللا عليه وسلم    -1

 (       )                 محمد صلى هللا عليه وسلم     كان أبو  لهب يؤذي النبي  -2

 (      )                                                      خرين    أتسبب في إيذاء اآل-3
 ( )             ى عني                        أدفع اإلساءة باإلحسان ليرضى هللا تعال-4

 

 .صح أسفل السلوك الصحيحضع عالمة  -ج
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 ( هللا تعالى الواحددرس  ) 
 

  :بين القوسينات فيما أكمل الفراغ :أوال 

 ..............................................قوم سيدنا إبراهيم يعبدون  -1

 القمر  (  -األصنام        -)   هللا                                       

 

 .............................................المستحق للعباده هو   ...................-2
 (     األصنام  -الناس     -هللا         )                                

 

 ............................له فــــــــ............. ال شريك   أؤمن أن هللا تعالى واحد-3

 أمتنع عن العباده  (  -أعبده         )                           

 
 التقليد األعمى تعطيل لنعمة ............................-4

 العقل  (     -اللمس      -الكالم    )                           

 

 صل إلى جملة التوحيد:ترتب الكلمات اآلتية ل :ثانيا

 
 إال  -هللا    -ال     -إله     

..................................................................................... 
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 يتم الرسول عليه الصالة والسالم
 

 :اطئةأمام العبارة الخ ضع عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وعالمة خطأ - أ
 )       (                    .اليتيم هو من مات جده وهو صغير -1
 )       (                   .مات والد الرسول محمد قبل والدته -2
 (      )         .قامت أم الرسول محمد برعايته بعد وفاة أبيه  -3

 

 .عن الرحمةضع عالمة صح أسفل السلوك المعبر -ب
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 ( الماء الطهور)   درس
 

أمام  أ/ ضع عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وعالمة خطأ
 :اطئةالعبارة الخ

 )      (         .توضأت مريم بماء ملوث -1
 )      (          .توضأ أحمد من ماء النهر-2
 

 عبارة )ماء طهور( بصورة الماء الذي يمكن أن أتوضأ صلب/
 به فيما يأتي:  

 
 
 

  
 
 

 ماء طهور
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 سورة الكوثر                      
 
  :أكمل  قول هللا تعالى-أ

 األبتر (  -الكوثر   -انحر  و  )                
إنا أعطيناك ...............*فصل لربك ..............*إن شانئك "

 ."هو ......................
 

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس:-ب
 بالكوثر................... المراد-1

 (      بئر    -نهر    -بحر       )             
 شانئك  ...................................-2

 صديقك  ( -محبك    -كارهك    )            
 
أمام  ضع عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وعالمة خطأ-ج

 :اطئةالعبارة الخ
 (   )                        .أسخر من اآلخرين -1
 )     (                .أتقرب بصالتي هلل تعالى-2
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 (يءدرس ) هللا خالق كل ش                      
 أكمل :

 يءهللا ......................كل ش-1
 خلق هللا تعالى السماء وزينها بـــــــ.................-2
 ......................المخلوق الذي نحصل منه على العسل هو  -3
 رتب الجملة التالية : -ب

 هللا   (   -  يءش-كل    -)  خالق     
....................................................... 

 لون بألوانك الجميلة الصورة التي تعبر عن عظمة الخالق 
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 درس  )   كيف أتوضأ (
 

 إشارة صح أو خطأ فيما يلي :ضع -أ
 (     )                         .ابتدأت مريم وضوءها باسم هللا-1
 (    )                            .توضأ صالح ولم يمسح رأسه-2
 (     )                       .غسلت سلمى رجليها قبل وجهها-3
 (    )                                      .أستنشق ثالث مرات-4
 (    )       .نى إلى الكعبين ثالث مرات  غسل رجلي اليمأ-5
 (   )                                 .أمسح رأسي ثالث مرات -6
 )       (                                      .أتوضأ بماء طهور-7
 :بخط جميل  ةكتب الجملة اآلتيا-ب

 )  أتوضأ ألصلي   (                    
............................................................................. 

 :التالية رتب أعمال الوضوء-ج
أمسح رأسي -أغسل وجهي -أتمضمض -  أسمي هللا -أستنشق )
غسل اليدين -أغسل رجلي-أمسح أذني-أغسل يدي للمرفقين-

....،................،.............للرسغين(.................،............
.....،.........،................،...........،...................،...........

................... 
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 درس )الرسول في كفالة جده (
 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:-أ

 توفيت أم النبي وعمره   ................-1
 سنوات  ( 7-سنوات   6  -سنوات 5 )                 

 ............................تكفل برعاية النبي بعد وفاة أمه -2
 جده  (      -عمه     -)   خاله                    

 د النبي هو  ..........................ج -3
 أبو طالب  ( -عبد المطلب  -)عبدهللا            

 بقى النبي في كفالة جده .................-4
 سنوات  (5-سنة        -)سنتين                        

 توفى عبد المطلب وعمر النبي .................-5
 سنوات (4-سنوات   6-سنوات  8)                   

 ........النبي ..........أحاط عبد المطلب -6
 (  ذيتهأب -عنفه   ب-)بحنانه ورعايته                     

 أم النبي هي ..................-7
 ( آمنة بنت وهب      -ة )حليم                   
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 درس )سورة الماعون  (                    
 أكمل قول هللا تعالى:-أ

-للمصلين  -يراءون  -ساهون  -يكذب  -المسكين  -)الذي 
 الماعون(
لك ...............يدع "أرءيت الذي  ............... بالدين*فذ

اليتيم*وال يحض على طعام ...................*فويل 
.....................*الذين هم عن صالتهم .......................*الذين 

 هم........................*ويمنعون ............................*"
 
 ضع عالمة صح أو خطأ:-ب

 (      )                      .عاملة اليتيم*أحسن م
 (     )               .*الأصلى الصالة في وقتها

 )        (            .أعير أدواتي لمن يحتاجها*
 أكمل مما بين القوسين:-ج

 لكي يرضى هللا عني أعامل اليتيم بــــــــ................
 القسوة   (  -الحسنى       -التجاهل       )
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 مبطالت الوضوء (درس  )                      
 
 ضع إشارة صح أسفل السلوك الصحيح:*
 ثم أصابه دم في يده فإنه : توضأ عامر-1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           …………   الذي ال يبطل الوضوء-2
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 درس )الرسول محمد في كفالة عمه (          
 
 مامأ ضع إشارة صح أمام العباره الصحيحة وإشارة خطأ -أ

 :الخطأ ةالعبار
 )       (          .*تكفل أبو طالب برعاية النبي بعد وفاة جده 

 (     )      .مع أبناء عمه أبي طالب *رعى النبي الكريم البقر
 (    )        .ويدافع عنه *كان أبو طالب يحب ابن أخيه محمدا

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:-ب
 كفل النبي بعد وفاة والدته    ......................-1

 إسماعيل ( -عبد المطلب    -عبدهللا    )           
 .سنوات  8النبي وعمره ..................كفل -2

 ( عبد هللا  -عبد المطلب    -أبو طالب    )         
 ساعد النبي عمه في أعمال ....................-3

 رعي البقر  (  -رعي الغنم      -التجارة    )        
 اكتب الجملة بخط جميل:-ج

 .محمد على هللا صلى
........................................................................... 
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 ) سورة قريش (
 

 :صل بخط بين العمود األول وما يناسبه في العمود الثاني -1
 قريش                                  الكعبة المشرفة

 
 إليالف                                قبيلة كنت تسكن مكة

 
 تآلف أفراد قبيلة قريش واجتماعهم             البيت              

 
 رحلة الشتاء                           إلى بالد الشام

 
 رحلة الصيف                          إلى بالد اليمن

 :الجمل التالية بما يناسبها أكمل -2
 *التجارة مصدر لكسب ..........................
 ...*أشكر هللا تعالى على ............................

 .قبل اإلسالم......................*قريش كانت تعبد 
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 )الصلوات الخمس(
 اختر اإلجابة الصحيحة  مما بين القوسين  :-1

 *المسلم يصلي .....................صلوات في اليوم والليلة
 (  سبع -    ست -خمس     -)    أربع    

 الظهر ...................*عدد ركعات صالة 
 ركعتان  ( -ثالث ركعات   -أربع ركعات    )         

 أمرني هللا تعالى بـــــــ.....................*
 تأخير الصالة ( -منع الصالة      -قامة الصالة    إ )        

 *على المسلم أن .........................قبل الصالة 
 ينام    ( -يتوضأ           -  يلعب     )

 :الجمل التالية بما يناسبها أكمل -2
 *عدد ركعات صالة المغرب     .....................
 *عدد ركعات صالة الصبح     ......................

 *أصلي صالتي في              ........................
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 )آداب الحديث(
 
 أسفل السلوك المنافي آلداب الحديث: خطأ ضع عالمة-أ

 رفع الصوت                 الصدق                االحترام
 
 

 السخرية                  اإلنصات                الكذب
 : ما يليم اختر اإلجابة الصحيحة-ب
 التصرف الصحيح الذي سأفعله لو سبني زميلي هو:-1

 أضربهأنصحه                           أسبه                     
 زميلي قال رأيا لم يعجبني  فإنني :-2

 أحترم رأيه                  أسخر منه           . أنصرف عنه  
 الأعتذ ر عن الخطأ................ -3

 أفعل                      ال أفعل
 رأي صديقي .................أحترم -4

 ال أفعل                    أفعل       


