
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/6                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السادس في مادة تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/6islamic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                             

       

                  https://almanahj.com/om/6islamic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السادس اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade6                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس علي بن محمد الحسان اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 إعداد :

 علي بن حممد احلسان
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 وقـل رب زدني علما 
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  القرآن الكريمأوال : 
 " (1)درس : سورة امللك "

 
ذاُل َعَمذَ  َوُهذَو اْلَعِغيذُغ اْلَ  ُذوُر}1: َتَباَرَك الَِّذي بَِيِدِه اْلُمْلُك َوُهَو َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر} قال تعالى ََ َْ ُكذْي َُ َِ لَِيْبلُذَوُكْي َُي  َيذا ََ لَذَ  اْلَمذْوَو َواْل ََ  {2{ الَّذِذي 

َماِل ِمال َتَ اُوٍو َفاْرِجِع اْلَبَصذَر َهذلْ َتذَرى ِمذال  َْ ْلِ  الرَّ ََ ا َتَرى فِي  َماَواٍو ِطَباقا  مَّ ََ ْبَع  ََ لََ   ََ َتْياِل َيَِبلِذْل ِْلَْيذَك 3فُُطذوٍر}الَِّذي  { ُثذيَّ اْرِجذِع اْلَبَصذَر َكذرَّ
يٌر} َِ ََ أ  َوُهَو  َِ ا ََ َماء4اْلَبَصُر  ََّ ا ال َِّ ذِعيِر} { َولََبْد َغيَّ ََّ ا لَُهذْي َعذَذاَل ال َِ َياِطياِل َوَُْعَتْد اَها ُرُجوما  لِّلشَّ َِ َيا بَِمَصابِيَح َوَجَعْل ِْ ِهْي 5الد  { َولِلَّذِذياَل َكَ ذُروا بِذَربِّ

َي َوبِْئَس اْلَمِصيُر} َِّ ِمُعوا لََها َشِهيبا  َوِهَي َت ُوُر}6َعَذاُل َجَه ََ ُتَها َُلَْي َيذأْتُِكْي { َتَكاُد تَ 7{ َِْذا ُُْلبُوا فِيَها  َِ َغ ََ أَلَُهْي  ََ ُغ ِماَل اْلَ ْيِظ ُكلََّما ُُْلبَِي فِيَها َفْوٌج  َميَّ
ِذيٌر} ٍل كَ 8َِ ََ ُ ِمذال َشذْيٍء ْاِْل َُِذُتْي ِْضَّ فِذي َ ذ لَ مَّ ذغَّ َِ ذا َمذا  َِ ا َوقُْل َِ ْب ِذيٌر َفَكذذَّ َِ ا  َِ ذا فِذي { َوَقذالُوا لَذْو كُ 9بِيذٍر}{ َقالُوا َبلَى َقْد َجاء َِّ ْعبِذلُ َمذا ُك َِ ذَمُع َُْو  َْ َِ ذا  َِّ

ِعيِر} ََّ اِل ال ََ ِعيِر}11َُْص ََّ اِل ال ََ َْص با  ِّلِّ َْ َُ ْ  َِرٌِ َوَُْجٌر َكبِيٌر}11{ َفاْعَتَرفُوا بَِذِبِِهْي َف ُهي بِاْلَ ْيِل لَُهي مَّ َشْواَل َربَّ َْ وا َقذْولَُكْي 12{ ْاِلَّ الَِّذياَل َي ر  َِ { َوَُ
ُدوِر}َُِو اْجَهُرو ُه َعلِيٌي بَِذاِو الص  َِّ بِيذُر}13ا بِِه ِْ ََ لَذَ  َوُهذَو اللَِّطيذُا اْل ََ اِكبَِهذا 14{ ََُض َيْعلَُي َماْل  َِ ََ َذلُذوض  َفاْمُشذوا فِذي َم { ُهذَو الَّذِذي َجَعذلَ لَُكذُي اِّْلَْر

ِ ُشوُر} ْغقِِه َوِْلَْيِه ال  {15َوُكلُوا ِمال رِّ
 

 خط إذا كانت العبارة خطأ . ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘أو ) (✔السؤال األول : ضع عالمة )
 
 . كيا يشاء(  م َبَاِه وتعالى يتصرا في ملكه         )   -1
 ببعَ . بع ها  متصلة( الَماواو الَبع التي َلبها م تعالى     )       -2
 . الشياطيال  تَر ( توجد في الَماء الدِيا شهل          )  -3
 . الجِة ( الذيال يَافوال م تعالى في الَر والعلال ويجتِبوال المعاصي جغاءهي          )  -4
 . فبط . لجميع الكائِاو الَية  لإلَِاال( ََر م تعالى اِّلرَ وماعليها مال َيراو          )  -5
 

  من معىن يف العمود الثاني السؤال الثاني : صل خبط بني الكلمة يف العمود األول ومايناسبها 
 

 معِاها الكلمة 
 شبو  وَْتَل  تبارك
 هيأِا  طباقا
 ص َبع ها فو  بعَ دوال ت  فطور
 ممهدِ ومهيأِ لإلِت اع بَيراتها  ُعتدِا 
 تعاظي م تعالى عال ص او المَلوقاو وكثر َيره وبركته  ذلوض
 

 :: أجب عن األسئلة التالية .  ثالثالسؤال ال
 
 مظاهر قدرِ م تعالى   ؟ ثَث مالعدد  -1
  
1- ......................................................................................................... 
2- ........................................................................................................ 
3- ........................................................................................................ 
 
  ؟في الدار اآلَرِ ماجغاء المؤمِيال  -2
 

........................................................................................................ 
 
 ؟  في الدار اآلَرِ ماهو مصير الكافريال  -3
 

......................................................................................................... 
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 " (2)درس : سورة امللك "
 

 
ََ َفإَِذا قال تعالى َا بُِكُي اِّلَْر َِ َْ َماء ُاَل َي ََّ ال فِي ال ذَتْعلَُمواَل َكْيذَا 16ِهَي َتُموُر} : ََُُِمُِتي مَّ ََ اِصذبا  َف ََ ذلَ َعلَذْيُكْي  َِ َماء ُاَل ُيْر ََّ ال فِي ال { َُْي َُِمُِتي مَّ
ِذيِر} ِكيِر}17َِ َِ َل الَِّذياَل ِمال َقْبلِِهْي َفَكْيَا َكااَل  ْيِر َفْوَقُهْي َصافَّاٍو َوَيْببِْ اَل مَ 18{ َولََبْد َكذَّ ذُه بُِكذلِّ َشذْيٍء { ََُولَْي َيَرْوا ِْلَى الطَّ َِّ َماُل ِْ َْ ُكُهالَّ ِْضَّ الذرَّ َِ ا ُيْم
ذُروٍر}19َبِصيٌر} ُُ َماِل ْاِِل اْلَكذافُِرواَل ِْضَّ فِذي  َْ ال ُدواِل الذرَّ اْل َهَذا الَِّذي ُهَو ُجٌِد لَُّكْي َيُِصُرُكي مِّ ذَك ِرْغَقذُه َبذل 21{ َُمَّ ََ ذاْل َهذَذا الَّذِذي َيذْرُغقُُكْي ْاِْل َُْم { َُمَّ

ُِ ُوٍر}لَّج   َتبِيٍي}21وا فِي ُعُتوٍّ َو َْ ِوّيا  َعلَى ِصَراٍط م  ََ ال َيْمِشي  ْمَع 22{ ََُفَمال َيْمِشي ُمِكّبا  َعلَى َوْجِهِه َُْهَدى َُمَّ ََّ { قُلْ ُهَو الَِّذي ََُِشأَُكْي َوَجَعلَ لَُكُي ال
ا َتْشُكُرواَل} َِ َقلِيَ  مَّ َشُرواَل}{ قُلْ هُ 23َواِّْلَْبَصاَر َواِّْلَْفئَِد َْ َِ َوِْلَْيِه ُت { 25{ َوَيبُولُواَل َمَتى َهَذا اْلَوْعذُد ْاِل ُكِذُتْي َصذاِدقِياَل}24َو الَِّذي َذَرَُُكْي فِي اِّْلَْر

بِياٌل} ِذيٌر م  َِ ا  َِ َما َُ َِّ ِ َوِْ َما اْلِعْلُي ِعَِد مَّ َِّ ذيَئْو ُوُجذوهُ الَّذِذياَل كَ 26قُلْ ِْ َِ ا َرَُْوهُ ُغْلَ ة   ُعواَل}{ َفلَمَّ { قُذلْ ََُرَُْيذُتْي ْاِْل 27َ ذُروا َوقِيذلَ َهذَذا الَّذِذي ُكِذُتي بِذِه َتذدَّ
ا َفَمال ُيِجيُر اْلَكافِِرياَل ِماْل َعذَذاٍل َُلِذيٍي} َِ َم َِ ِعَي َُْو َر ُ َوَمال مَّ ذَتْعلَُموالَ 28َُْهلََكَِِي مَّ ََ ذا َف َِ ْل ذا بِذِه َوَعلَْيذِه َتَوكَّ َِّ َماُل نَم َْ ٍل  { قُذلْ ُهذَو الذرَّ ََ َمذاْل ُهذَو فِذي َ ذ

بِياٍل} ِعياٍل}29م  ْورا  َفَمال َيأْتِيُكي بَِماء مَّ َُ  {31{ قُلْ ََُرَُْيُتْي ْاِْل َُْصَبَح َماُؤُكْي 
 
 

 خط إذا كانت العبارة خطأ . ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو )✔السؤال األول : ضع عالمة )
 
 .  الَجارِ كافريال بأال يعاقبهي بريح شديدِ تَمل(  وعد م ال    )       -1
 .  ِصرهي ورغقهي( يعتبد الكافروال بأال مال يعبدوِه مال دوال م قادر على      )      -2
  . اَتهغاءهي بهاَؤال الكافريال عال يوي البيامة يدل على (      )      -3
 . اعلى  َا راَه الى( شبه م تعالى الكافروال مثل الذي يمشي مِك      )     -4
 . َياِ على اِّلرَ بدوال ماء الاال تكوال يمكال (      )      -5
  
 

  السؤال الثاني : صل خبط بني الكلمة يف العمود األول ومايناسبها من معىن يف العمود الثاني 
 

 معِاها الكلمة 
 ريَا شديدِ تَمل َجارِ ص يرِ  تمور
 وق هيتمادوا في عِادهي واصروا على م َاصبا
 مِكَا راَه الى اَ ل كالدابة لجو

 تتَرك با طرال مكبا على وجهه
 

 : السؤال الثالث " أكمل مايلي بعبارات مناسبة من عندك
  

 ...............................و   ...................  .............   و    ..............................اإلَِاال وغوده بالَواس مثل م تعالى َل   -1
 ......................................اإلَِاال الذي يصل ْلى هدفه وضي ل طريبة هو اإلَِاال  -2

 ......................................الطيور البدرِ على الطيراال في  م تعالى وهل -3

 
 

 :: أجب عن األسئلة التالية  رابعالسؤال ال
 
 درِ م تعالى    ؟ ادلة على ق ُذكر ثَث -1
 
1- ........................................................................................................ 
2- ........................................................................................................ 
3- ........................................................................................................ 
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 " (1" الفرقان)درس : سورة 
 

ما }وقال تعالى : َ  ََ ََ اَطَبُهُي اْلَجاِهلُواَل َقالُوا  ََ َِ َهْوِا  َوَِْذا  َماِل الَِّذياَل َيْمُشواَل َعلَى اِّْلَْر َْ دا  َوقَِيامذا }{ َوالَّ 63ِعَباُد الرَّ ذجَّ َُ ِهْي  { 64ِذياَل َيبِيُتذواَل لِذَربِّ
َرامذا } َُ َي ْاِلَّ َعذَذاَبَها َكذااَل  َِّ ا َعَذاَل َجَه َِّ ا اْصِرْا َع َِ ذَتَبّرا  َوُمَبامذا }65َوالَِّذياَل َيبُولُواَل َربَّ َْ ذاءْو ُم ََ َهذا  َِّ ذِرفُوا َولَذْي 66{ ِْ َْ { َوالَّذِذياَل َِْذا ََُِ بُذوا لَذْي ُي

ََ ِّ 67ُروا َوَكااَل َبْياَل َذلَِك َقَواما }َيْبتُ  ُ ِْضَّ بِذاْل َي مَّ ذرَّ ََ ْ َس الَّتِي  َِّ َر َوَض َيْبُتلُواَل ال ََ ِ ِْلَها  ن ُِذواَل َوَمذال َيْ َعذلْ َذلِذَك َيْلذَ  { َوالَِّذياَل َض َيْدُعواَل َمَع مَّ َوَض َيْغ
لُْد فِيِه ُمَهاِا }{ ُيَ اَعْا لَُه اْلَعَذاُل َيْوَي ا68ََُثاما } َْ اٍو َوَكذااَل 69ْلبَِياَمِة َوَي َِ ذ ََ ََ َئاتِِهْي  ذيِّ ََ  ُ لُ مَّ { ِْضَّ َمال َتاَل َونَماَل َوَعِملَ َعَمَ  َصالَِا  َفأُْولَئِذَك ُيَبذدِّ

َِيما } َُ ُورا  رَّ  ُ ِ َمَتاب71مَّ ُه َيُتوُل ِْلَى مَّ َِّ  {71ا }{ َوَمال َتاَل َوَعِملَ َصالَِا  َفإِ
 
 

 خط إذا كانت العبارة خطأ . ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو )✔السؤال األول : ضع عالمة )
 
 عباد الرَمال ْذا اِتهكو َرمة مال َرماو م تعالى . ي  ل(          )   -1
 .  يع وال عِهالمؤمِوال الصادقوال ْذا جهل عليهي َُد فإِهي (         )    -2
 .  الَهر واللعل(  المؤمِوال يم وال وقتا طويَ مال الليل في     )        -3
 .  يعد َْرافا( اإلكثار مال اإلِ ا  في ُوجه الَير      )       -4
 .  توبته   ضيببلمعصية ثي تال ْلى م تعالى فإال م تعالى  ْذا اإلَِاال قاي بإرتكال(       )      -5

 
 ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة من بني البدائل املعطاه .السؤال الثاني  : 

 
َِ َهْوِا  {  -1 َماِل الَِّذياَل َيْمُشواَل َعلَى اِّْلَْر َْ  ما المبصود بكلمة " هوِا " في قوله تعالى }َوِعَباُد الرَّ
   

 (       ب عا وذلة      –      بَكيِة وتوا ع       –بتكبر وتجبر         )      
 
ما   ما -2 ََ ََ اَطَبُهُي اْلَجاِهلُواَل َقالُوا  ََ  { المبصود بكلمة " الََي " في قوله تعالى  } َوَِْذا 
  

 (     تَية وْقبال      -    َوا و عا        -     ص ح وترك       )      
 
 

 السؤال الثالث " أكمل مايلي بعبارات مناسبة من عندك
 

 ......................................توبة صادقة هلل تعالى فإال م تعالى يبدل َيئاته  ْذا اإلَِاال عمل معصية ما ثي تال -1
  ......................................و المؤمِوال دائما بيال الَوا  -2

 
 :: أجب عن األسئلة التالية .  رابعالسؤال ال

 
 ؟هذه الص او  ثَث مالم تعالى " اذكر: عباد الرَمال يتص وال بص او عظيمة جعلتهي يَتَبوال مَبة  1س
 

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

2- ...................................... ...................................... 

3- ...................................... ......................................  

 
 

  ذكرو اآلياو الكريمة الَاببة ثَثة مال ُعظي الكبائر " ُكتبها  :  2س
 
 ...................................... ...................................... ...................................... ......................................:  2جـ
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 " (2" الفرقان: سورة )درس 
 

وا ِكَراما } وا بِاللَّْ ِو َمر  وَر َوَِْذا َمر  وا َعلَْيَها ُصّما  َوُعْمَياِا }72قال تعالى : َوالَِّذياَل َض َيْشَهُدواَل الغ  َِر  ِهْي لَْي َي ُروا بِآَياِو َربِّ { 73{ َوالَِّذياَل َِْذا ُذكِّ
ا َهْل لََِ  َِ بِياَل َِْماما }َوالَِّذياَل َيبُولُواَل َربَّ ا لِْلُمتَّ َِ َِ َُْعُياٍل َواْجَعْل ا قُرَّ َِ اتِ يَّ ا َوُذرِّ َِ ة  74ا ِماْل َُْغَواِج يَّ َِ { ُُْولَئَِك ُيْجَغْواَل اْلُ ْرَفَة بَِما َصَبُروا َوُيَلبَّْواَل فِيَها َت

ما } ََ ََ َتَبّرا  َوُمَباما }75َو َْ ْو ُم َِ َُ ََ الِِدياَل فِيَها  ََ ْوَا َيُكواُل لَِغاما }{ قُلْ َما يَ 76{  ََ ْبُتْي َف  {77ْعَبأُ بُِكْي َربِّي لَْوَض ُدَعاُؤُكْي َفَبْد َكذَّ
 
 

 خط إذا كانت العبارة خطأ . ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو )✔السؤال األول : ضع عالمة )
 
 .  عال الكذل وشهادِ الغور  مِغهوالعباد الرَمال (    )      -1
  . جلَو وُِصتو له(  الك ار والمِافبيال ْذا اَتمعوا الى كَي م تعالى      )    -2
 .  في الجِة   الَلودجغاء عباد الرَمال هو الِعيي الذي ضيِبطع و(      )    -3
 .  ضيِبص مال ملكه شيئا( م َبَاِه وتعالى ُِي عال عباده وُِه      )    -4
 

 رة حول اإلجابة الصحيحة من بني البدائل املعطاه .السؤال الثاني  : ضع دائ
 
وا ِكَراما   " في قوله تعالى } ال وما المبصود بكلمة "  -1 وا بِاللَّْ ِو َمر  وَر َوَِْذا َمر    { َوالَِّذياَل َض َيْشَهُدواَل الغ 
   

 (       الكَي الجارح       –       الكَي الذي ض فائدِ مِه       –    الكَي المَت اد مِه     )      
 
ما   " في قوله تعالى } ال رفةما المبصود بكلمة "  -2 ََ ََ ة  َو َِيَّ  {   ُُْولَئَِك ُيْجَغْواَل اْلُ ْرَفَة بَِما َصَبُروا َوُيلَبَّْواَل فِيَها َت
  

 (    معها ُرا وهي مال مكواو البيو     ج      –       البيو الجميل المؤثث       –    الدرجة الرفيعة في الجِة     )      
 

 :: أجب عن األسئلة التالية .  لثالثالسؤال ا
 
 ؟ التي تتَدث عال دعاء عباد الرَمال ُال يرغقهي م تعالى غوجاو صالَاو  ُكتل اآلية:  1س
 
 .....................................................................................................................................................:  1جـ  

 
 ؟  " كيا تتلبى المَئكة المؤمِيال الصادقيال  75رقي " مال ََل اآلية : 2س
 
 ...................................................................................................................................................:   2جـ 
 

 

 ؟: اَتَرج مال اآلياو الَاببة ثَث ص او لعباد الرَمال 3س
 
 ........................................................................................ -1:   3جـ 

           2- ......................................................................................... 
           3 - ......................................................................................... 

 
 : اذا مررو بمجلس فيه ل و ولهو كيا تتصرا ؟  4س
 
 ...................................................................................................................................................:  4جـ 
 

 

 



 الوحدة األوىل                                        الصف السادس الفصل األول                                                   لرتبية اإلسالمية     ا

 

 6الصفحة  9/4/9028                                                      44949499حسان ع م ال

 

 " (1" القلمدرس : سورة  )
 

ُطُرواَل}: قال تعالى  َْ ُِواٍل}1ال َواْلَبلَِي َوَما َي َك بَِمْج ُِو2{ َما ََُِو بِِِْعَمِة َربِّ ْيَر َمْم َُ لٍُ  َعِظيٍي}3اٍل}{ َوْاِلَّ لََك َِّلَْجرا   َُ َك لََعلى  َِّ ُتْبِصُر 4{ َوِْ ََ { َف
ُكُي اْلَمْ ُتواُل}5َوُيْبِصُرواَل} بِيلِِه َوُهَو َُْعلَُي بِاْلُمْهَتِدياَل}6{ بِأَييِّ ََ َك ُهَو َُْعلَُي بَِمال َ لَّ َعال  بِياَل}7{ ْاِلَّ َربَّ ََ ُتِطِع اْلُمَكذِّ وا لَْو ُتْدِهاُل 8{ َف { َود 
ُِوالَ  ِهياٍل}9}َفُيْدِه ٍا مَّ ََّ ََ ِميٍي}11{ َوَض ُتِطْع ُكلَّ  َِ اء بِ شَّ اٍغ مَّ ْيِر ُمْعَتٍد َُثِيٍي}11{ َهمَّ ََ اٍع لِّْل َِّ ِِيٍي}12{ َم { ُاَل َكااَل َذا َماٍل 13{ ُعُتلٍّ َبْعَد َذلَِك َغ
لِياَل}14َوَبِِياَل} اِطيُر اِّْلَوَّ ََ ا َقالَ َُ َِ ْرُطوِي}{ 15{ َِْذا ُتْتلَى َعلَْيِه نَياُت َُ ُمُه َعلَى اْل َِ َِ ََ16} 

 
 خط إذا كانت العبارة خطأ . ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو )✔السؤال األول : ضع عالمة )

 
 .   بيوي البيامة اآلياو الَاببةُقَي م تعالى في (     )     -1
 
 .   مَمد  عال ِبيِا الجِوالِ و اآلياو الَاببة ص ة (     )     -2
 
 .  بكثرِ المال والعيال   ضي ترعلى المَلي ُال (      )    -3
 
 

 . "  أكتب بني القوسني رقم اآلية التي تدل على مايلي  من خالل اآليات السابقة " : الثانيالسؤال 
 

 .مَتمر ضيِبطع  جغاء مَمد (    )     -1
 

 .اال مؤمال ضيَ ى على م تعالى ك ر كافر وض ْيم(       )  -2
 

 .الكافر ض يؤمال بآياو م تعالى (      )   -3
 
 :: أجب عن األسئلة التالية .  لثالثالسؤال ا

    
 : " ُقَي م تعالى بالبلي وماكتل به مال العلوي والمعارا على ثَثة ُمور " ماهي ؟  1س
   
 .................................................................................................................................................. -1:  1جـ 

         2- .................................................................................................................................................. 
         3- .................................................................................................................................................. 

               
 . : اَتَرج مال اآلياو الَاببة ص او الرجل الذي اِعي م عليه بالمال والبِيال لكِه قابلها بالك ر واإلَاءِ  2س
 
 ..................................................................................................................................................:   2جـ 
   

         .................................................................................................................................................. 
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 ثانيا : احلديث الشريف : 
 

 ( املشي إىل الصالة بوقاردرس :  )
 

 ..................................................................................................................................قال :  عال ُِس بال مالك :  ُكتل الَديث الشريا

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

  خط إذا كانت العبارة خطأ . ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو )✔السؤال األول : ضع عالمة )
 
  .  البيوى ُداء الصَِ جماعة في (  على المَلي ُال يَرص عل     )     -1
  .في المشي ْلى الصَِ   اإلَراعالشريا المَلي مال  ( ِهى الَديث     )     -2
 
 

  السؤال الثاني : صل خبط بني الكلمة يف العمود األول ومايناسبها من معىن يف العمود الثاني 
  

 معِاها الكلمة
 الطمأِيِة ثول الصَِ
 يبصد تَعوال
 تَرعوال الَكيِة
 ِودي للصَِ يعمد

 
 

 :: أجب عن األسئلة التالية .  لثالثالسؤال ا
 
 لماذا شرع اآلذاال للصَِ ؟   -1

.................................................................................................................................................. 
 
 
   ما الَكمة مال المشي ْلى الصَِ بوقار  ؟ -2

................................................................................................................................................... 
 
 ماذا ي عل مال فاته شي مال الصَِ  -3

................................................................................................................................................... 
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 ( من فضائل األعمال درس :  )

 
 ..................................................................................................................................قال :  ُِس بال مالك عال :  ُكتل الَديث الشريا

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

 خط إذا كانت العبارة خطأ . ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو )✔السؤال األول : ضع عالمة )
 
 .   بالصَِ( امر م تعالى عباده ببِاء المَاجد وعمارتها        )    -1
 .  الصَِلصَة   َُاَي شرط( يعتبر الو ؤ      )      -2
 .  على المَلي الو ؤضيشترط و بارد قارس ( اذا كاال الج    )       -3
 . في اضرَ  بيوو م( تعتبر المَاجد      )      -4
 .  ف ل اِتظار الصَِقوله " فذلكي الرباط " يدل على  ( تكرار الرَول       )     -5
 

 : " أكمل مايلي بعبارات مناسبة من عندك نيالسؤال الثا
 
 .  مال َيئاته  ...................وي  ر له بالَطوِ الثاِية  ................... اذا ذهل المَلي الى المَجد فاال م يكتل بكل َطوِ يَطوها -1
 . المرابط لبتال العدو في الَرل    ................................مال بِتظر الصَِ بعد الصَِ  شبه الرَول  -2

 
 : ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة من بني البدائل املعطاه .  لثثاالسؤال ال

 
 "   " ُض َُبركي الرَول  قول المَاطل في -1

 (      الِاس جميعا        –       المشركوال     –       المَلموال     )     
 

     عِيفي الَديث تكلمة " مكاره "  – 2
 (     اضمور الشاقة     -مبطَو الصَِ             –     مكروهاو الصَِ     )      

 

   تعِيفي الَديث كلمة " الَطايا "  -3
 (   جمع َطل وهي كثرِ الرَائل      -     جمع َطيئة وهي المعصية     –   )   جمع َطوِ وهي كثرِ المشي       

 
 :: أجب عن األسئلة التالية .  رابعلالسؤال ا

 
  عالى ببِاء المَاجد وعمارتها " كيا تكوال عمارِ المَاجد ؟ " ُمرِا م ت:  1س
 ......................................................................................................................................................................................................:  1جـ  
 
  في هذا الَديث بثَثة ُعمال ي  ر م تعالى بها الَطايا ويرفع بها الدرجاو " ماهي هذه اِّلعمال ؟  "َُبرِا رَولِا مَمد :  2س
 .........................................................................................................................................................................................................:  2جـ 

            ........................................................................................................................................................................................................... 
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 : دروس منوعة : لثا  ثا
 ( من مظاهر قدرة اهلل تعاىل يف اإلنسان  درس :  )

 

 خط إذا كانت العبارة خطأ . ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو )✔السؤال األول : ضع عالمة )
 

  .  التر(  كل البشر َلبوا مال      )     -1
 كما بدُ اول مره .  ترابا( اإلَِاال بعد موته يصير        )   -2
 لإلَِاال في هذه الدِيا .  الَلود( كتل م تعالى      )     -3
  . الِط ة والعلبة( مال مراَل الِمو قبل الوضدِ      )     -4
 .  رتهي بيال الِاس على كث دوال تشابهيَرج المولود ْلى الدِبا (       )    -5
 

 السؤال الثاني  : ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة من بني البدائل املعطاه .
 
 ...هو الدِيا في هذِ الَياِ  تعالىم ه اول َِْاال َلب -1
 (     عليه الََيْبراهيي     -     مَمد       -  عليه الََي   ندي    )      
 
 .....كاال مال المَلوقاو على ُيرها ى تعالُهي المَلوقاو التي ف لها م  -2
 (     الَماء     -       اإلَِاال      -     اِّلرَ   )     
 
 اَي غوجة ُدي عليه الََي  -3
 (    َواء     -    عائشة        -     مريي     )     
 

 . األرقام من األول إىل السابع رتب مراحل النمو التي مير بها اإلنسان بعد الوالدة من خالل وضغ:   لثالسؤال الثا
 
 ط َ ر يعا(           )   
 شابا(           )   
 مراهبا  (           )   
 فطيما(           )   
 كهَ  (           )   
 يافعا(           )   
 شيَا كبيرا(           )   
 

 أكمل مايلي بعبارات مناسبة من عندك :  رابعالسؤال ال
 
 .................................و  .................................ال م تعالى الَماء ل غي -1
 .................................و  ................................. غيال م تعالى اِّلرَ ل -2
 .................................و  .................................مال مظاهر قدرِ م تعالى في اإلَِاال ُال جعل له  -3
 

 :: أجب عن األسئلة التالية .  ام خلالسؤال ا
 
 ؟   بميغتيال عال ببية المَلوقاو اِّلَرى " ُذكر هاتيال الميغتيال ميغ م تعالى اإلَِاال  "  -1
  

..............................................................................................................................................................................................................    
 
  كيا يَتَدي اإلَِاال ِعمة العبل والَواس فيما ير ى م عغ وجل ؟ -2
 

.............................................................................................................................................................................................................. 
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 ( أحكام صالة اجلماعة   درس :  )
 

 خط إذا كانت العبارة خطأ . هتصحيح ما حتت( أمام العبارة املناسبة مع   ✘( أو )✔السؤال األول : ضع عالمة )
 
 . الَ ر ُو في الَ ر(  تجل صَِ الجماعة على كل قادر مال الرجال في      )     -1
 . صَته     بطلو( ْذا تبدي المأموال اإلماي في الصَِ      )     -2
  ُفعال الصَِ . في كل( على المأموي ُال يتبع اإلماي      )     -3
 َ ور الَِاء صَِ الجماعة في المَجد .  ضيجوغ(       )    -4
 

 السؤال الثاني  : ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة من بني البدائل املعطاه .
 
 َكي صَِ العيديال جماعة .  -1
  

 (     مَتَبة     -     َِة       -  واجبة       )      
 
 جماعة .   ال جرَكي صَِ  -2
 
 (     مَتَبة     -     َِة       -  بة    واج   )      
 

 :: أجب عن األسئلة التالية .  لثالثالسؤال ا
 
  ؟ ثَث مِها " لصَِ الجماعة َكي وفوائد كثيرِ " اذكر  1س 
 
 ............................................................................................ -1     1جـ 
          2- ............................................................................................ 

          3- ............................................................................................ 
      

 
 ؟  لجماعةاذكر نية قرنِية تدل على وجول صَِ ا:  2س 
 
 .  { ................................................................ ............................................................................................ تعالى " } : قال 2جـ 
 
 ؟  جد الواَد : لماذا يكره تكرار الجماعاو في المَ 3س 
 
  .................................................................................................................................................................................................... : 3جـ 
 
 " اذكر ُربع مال الصلواو المَِوِة  ؟  عَ الصلواو المَِوِةصَِ الجماعة واجبة في الصلواو الَمس وهي َِة في ب" :  4س 
 
 ....................................................................................................................................................................................................:  4جـ 
 
 هذه الشروط  ؟  ما" يجوغ للَِاء َ ور صَِ الجماعة في المَجد ولكال بشروط " :  5س 
 
 ....................................................................................................................................................................................................:  5جـ 
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 ( قيام الساعة    درس :  )
 

 خط إذا كانت العبارة خطأ . ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو )✔السؤال األول : ضع عالمة )
 
 بموعد قياي الَاعة . يعلموال  عليهي الََي  الرَل(    )       -1
 . ويشرل الَمراعة الص رى رفع العلي ( مال عَماو الَ    )      -2
 .  الم رل( مال عَماو الَاعة الكبرى طلوع الشمس مال      )     -3
 

 السؤال الثاني  : ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة من بني البدائل املعطاه .
 
   موقا المؤمال مال قياي الَاعة -1
  
 (      ه لتَديد وقتها يؤمال بها ويبذل قصارى جهد    –     اِه ضيعلي وقتهايؤمال بها مع      –    يؤمال بها ويعلي وقتها     )   
 
  اإليماال ببياي الَاعة -2
 
     (     مَتَل      -جائغ            -       واجل     )    
 
  ورد ذكرها في البرنال الكريي والَديث الشريا وعددهاعَماو الَاعة الكبرى   -3
 
   (         4        -        6       -       8     ) 
 
  مال عَماو الَاعة الص رى -4
 
 (       اِتشار الجهل      -     طلوع الشمس مال الم رل           -َروج الدابة           )  
 

  نوع العالمة من بني القوسني ووضعها يف مكانها املناسب . إختيارأكمل اجلدول بالسؤال الثالث " 
 
  –ِْتشار شرل الَمر    –  َروج الدجال     –   ِْتشار الغِا     –   رفع العلي     –   طلوع الشمس مال الم رل    –   َروج الدابة  )    

  (   ِْتشار الجهل     –  ظهور يأجوج ومأجوج        
 

 عَماو الَاعة الكبرى عَماو الَاعة الص رى
  
  
  
  

 
  طلح املناسب أمام كل تعريف من التعريفات التالية : ضع املص"  رابعالسؤال ال

 
 تعري ها  العَمة

 دابة تَرج نَر الغماال عِد فَاد الِاس فتكلمهي بأِهي كاِوا فآياو م ضيوقِوال 
 ة مروعةبهي ُمة كبيرِ مال الِاس تِشر ال َاد والدمار في اِّلرَ بطري 
 دل طلوعها مال الشر ُي ُال الشمس في الصباح تطلع مال جهة ال رل ب 
 هو رجل كذال يدعى الربوبية ولبل بذلك لكثرِ دجله وكذبه على م تعالى  
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 ( مقاومة قريش للدعوة درس :  )
 

 خط إذا كانت العبارة خطأ . ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو )✔السؤال األول : ضع عالمة )
 
  . في وجه الدعوِ اإلََمية  ل قوِبكوقا ك ار قريش (         ) -1
 .  اَراجه مال مكةباال ات بوا على  ( ات بو قريش بعد اال تشاورو في التَطيط لبتل الرَول      )    -2
 .  علي بال ابي طالل( اول مال اَلي مال الرجال كاال       )   -3
 مال ِشر دعوِ اإلََي .  قريش مال صد الرَول اَتطاعو (       )   -4
 
 لسؤال الثاني  : ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة من بني البدائل املعطاه .ا
 
   الذي كاال مال ُشد ُعداء الدعوِ اإلََمية . عي الِبي  -1
  

 (       ُبو معيط       –         ُبو لهل       –       ُبو جهل      )    
 
   . لكعبة َتى كاد ُال يَِبهوهو يصلي عِد ا الذي و ع ثوبه على عِ  رَول م  -2
  

 (       مَيلمة الكذال      –         عببة بال ُبي معيط      –      ثعلبة بال َطي       )     
 
 .  ُشراا قريش ورؤَائهي في ....... للتَطيط لبتل الِبي  ْجتمع -3
  

 (        دار الِدوِ      –    البلي   دار        –    دار الَكمة       )     
 
 الصَابي الذي عذبته قريش بالَديد بعد ُال يَمى عليه في الِار فيو ع في جَدِ .  -4
  

 (         بَل بال رباح        –     َبال بال اِّلرو       –ُبوبكر الصدي       )     
 

 :: أجب عن األسئلة التالية .  لثالثالسؤال ا
 
  ؟ هذه اِّلَاليلثَث مال َاليل متعددِ " ُذكر : " قاومو قريش الدعوِ اإلََمية بأ 1س
 : 1جـ

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

2- .................................................................................. 

3- .................................................................................. 

 
 

  ؟لدعوِ لترك ا ماهي وَائل اإلُراء التي ُعطتها قريش للرَول  :3س
 
 .................................................................................. :  2جـ 
 
 ؟   للرَول  ُذكر ُمثلة لألذى الِ َي مال قريش:  3 س
 
 ..................................................................................:  3 جـ
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 ( صالة املسبوق  درس :  )
 

 : ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة من بني البدائل املعطاه .  ألولالسؤال ا
 
 ... على: " فما ُدركتي فصلوا وما فاتكي فاق وا " الَديث يدل  1
 
 ( يَير المصلي بيال ق اء الركعاو ُو تركها  -ق اء المصلي مافاته مال ركعاو    رورِ  -  ركعاودي ق اء مافاو مال ) ع    
 
  فإِك تصلي بعد الََي مال الصَِ . جدتهي في َال قيامهي ْلى الركعة الرابعةُتيو تصلي صَِ الظهر فو:  2
 
 (     ثَث ركعاو       -   ركعتاال        -       ركعة واَدِ      )    
 
  ُتيو تصلي صَِ العشاء فوجدتهي في في التشهد اِّلول فإِك تصلي بعد الََي مال الصَي .:  3
 
 (       ثَث ركعاو      -      ركعتاال       -     ركعة واَدِ      )     
 

 :: أجب عن األسئلة التالية . لثانيالسؤال ا
 
  : عرا صَِ المَبو  ؟  1س
 
 .................................................................................. ..................................................................................:  1ـ ج
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 ( أنواع السجود  درس :  )
 

 خط إذا كانت العبارة خطأ . ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘أو )( ✔السؤال األول : ضع عالمة )
 
 .  تبارك وتعالى كمال الَ وع هللهيئة الَجود تدل على (        ) -1
 .  بيال يديه وَائر جَمه في َال الَجوديباعد قليَ على الرجل اال (        ) -2
 .  جَدها في َال الَجودالى  ت ي يديهاعلى المراِ اال (       )  -3
 .  ركوع ( َجود التَوِ يَجدها المَلي اذا تَ نية فيها        )-4
 .  شكرا هلل تعالىتجدد الِعي او ابتعاد الِبي كوال عِد ت( َجود الشكر      )   -5
 

 السؤال الثاني  : ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة من بني البدائل املعطاه .
 
 .  كل ركعة في لييَجد المَ -1
   (   اربع َجداو     –         َجدتاال          –       َجدِ واَدِ      )    
 

 .    الَجداو في َجود الَهوعدد  – 2
    (      1        –      2        -     3     ) 
 

 .   عدد الَجداو في َجود التَوِ -3
     (    1        –              -        3    ) 
 

 . الشكرعدد الَجداو في َجود  -4
    (       1        –      2          -    3     ) 
 

 السؤال الثالث " أكمل مايلي بعبارات مناسبة من عندك
 
 ................................................................................... عِدما يركع المَلي في الصَِ فإِه يبول  -1
 ................................................................................... عِدما يَجد المَلي في الصَِ فإِه يبول  -2
 

 :: أجب عن األسئلة التالية .  رابعلالسؤال ا
 

 " اذكرها .  ضيكوال تماي الَجود اض بو ع اضع اء الَبعة: "  1س 
 .................................................................................. .................................................................................. :  1جـ 

 

  ؟  لماذا شرع اضََي َجود الَهو :  2س  
 ................................................................................... ..................................................................................:  2جـ 
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 ( من فضائل األعمال  درس :  )
 :َْتعال بالَديث الشريا التالي في َل اِّلَئلة 

ي بما يمَو م به الَطايا ويرفع بها الدرجاو , َْباغ الو وء على يبول : " ُض َُبرك قال : َمعو رَول م  عال ُِس بال مالك 
 المكاره وكثرِ الَطا ْلى المَاجد وِْتظار الصَِ بعد الصَِ فذلكي الرباط قالها ثَثا " 

 خط إذا كانت العبارة خطأ . ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو )✔السؤال األول : ضع عالمة )
 
  شرط مال شروط صَة الصَِ .  الو وءيعتبر (       )      -1
  على المَلي الو وء .  ضيشترطْذا كاال الجو بارد قارس (         )    -2
 .  في اِّلرَ تعالى بيوو م  المَاجدتعتبر )           (  -3
 .  المرابط لبتال العدو المَلي  كالجِدي مال يِتظر الصَِ بعد الصَِ شبه الرَول )           (  -4
 .   ف ل ِْتظار الصَِقوله " فذلكي الرباط " يدل على  تكرار الرَول )           (  -5
 

 السؤال الثاني  : ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة من بني البدائل املعطاه
 
  . هي  " " ُض َُبركي الرَول قول المَاطل في  -1
  (      جميعا الِاس      –       المشركوال        –        المَلموال     )   
 
  تعِيفي الَديث كلمة " مكارِ "  – 2
 (        اِّلمور الشاقة       -       مبطَو الصَِ         –        مكروهاو الصَِ      )   
 
 .  تعِي في الَديث كلمة " الَطايا " -3
 (     جمع َطل وهي كثرِ الرَائل       -          جمع َطيئة وهي المعصية       –       جمع َطوِ وهي كثرِ المشي  )      
 

 السؤال الثالث " أكمل مايلي بعبارات مناسبة من عندك
 
  . مال َيئاته  ...............................وي  ر له بالَطوِ الثاِية  ................................ْذا ذهل المَلي للمَجد فإال م يكتل بكل َطوِ يَطوها  -1
 
 

 :: أجب عن األسئلة التالية .  لرابعالسؤال ا
 

 كيا تكوال عمارِ المَاجد ؟ :  1س 
 .  ..............................................................................................................................................................................................:   1جـ 
 

 في الَديث ثَثة ُعمال ي  ر م بها الَطايا ويرفع بها الدرجاو " ُذكرها ؟  " َُبر الرَول :  2س 
 . ..............................................................................................................................................................................................:   2جـ 
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 ( دعوة أهل الطائف إىل اإلسالم   درس :  )
 
 

 خط إذا كانت العبارة خطأ . ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو )✔السؤال األول : ضع عالمة )
 
 . في مكة يدعو قومه الى اضََي   عشر َِواواكثر مال  ( اَتمر الرَول      )       -1
  . فأَلموا لما وصل رَول م الطائا ذهل لرؤَاء قبيلة ثبيا يدعوهي لإلََي (    )         -2
 .  كل مال دَل في دعوِ مَمد تَل كاِو قريش (  )           -3
 . به اَد مِهي  لي يؤمالاِه  مال دعوته  ائا كاال موقا اهل الط)           (  -4
 .   وُعلال ََْمةقبل رَُه ويديه  عِدما َُتمع ال َي عداس كَي رَول م )           (  -5
 

 السؤال الثاني  : ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة من بني البدائل املعطاه
 
  في هجرته الى الطائا الذي راف  الرَول  -1
 (        معاذ بال جبل     –        اَامة بال غيد       –       غيد بال َارثة     )   
 
  .  كاِو الطائا تَكِها قبيلة .... عِدما هاجر ْليها رَول م  – 2
 (      مظر       -            ثبيا        –        تهامة     )    
 
 لها لإلََي . ... يدعو ُهُكثر مال في الطائا  ببى الرَول  – 3
 ُياييوي / (    31     -        21      –         11      )   
 
 . مال البَتاال  ال َي الذي اتى بالعِل للرَول  -4
 (      فرِاس      -        عداس        –       عباس       )   
 
  " مكاال " َِلة الذي اَتمع لبراءِ البرنال عِدما وصل الرَول  -5
 (     جال   -      مَئكة        -       اِس         )    
 

 :: أجب عن األسئلة التالية .  لرابعالسؤال ا
 

 لهي لدَول اإلََي  ؟  ماذا كاال موقا ُهل الطائا مال دعوِ الرَول :  1س 
 ....................................................................................................................................................................................................:   1جـ 

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


