
 

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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 مذكرة إثرائية ملادة                                                
 الرتبية اإلسالمية                                                           

 
 
 

                                                          1029         /1010   
 الفصل الدراسي األول                                                

 الوحدة الثانية                                                             
 ( أسئلة وأجوبة)                                                            

 

 
 إعداد :

 علي بن حممد احلسان
 

 للتواصل :
 

99493923 

Ali 47536@moe.om 

 
 

 
 

 

 وقـل رب زدني علما 

 

 سادسالالصف 
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  القرآن الكريمأوال : 
 " (2" سورة القلم )درس : 

  
 

َِمَ  :  قال تعالى ابِ َْ َم ا  َْ نَّ َم َِ ا َْ َموَ لََم اِذ إِْق َْْقَاا اَل َْلَةنَّ ََ ا َْ اا َبلَْوَناا َْ ََ ََ  ْْ ُم ا َبلَْوَناا نموَ  71إِنَّ ْْ ْْ 71{ َوََل َمْااَت ا ُم اَه َو بر ََّ ا   َر  َِّ اا َطااٌِ َْ لَْم ََ  ََ { َفَطاا
َموَ  نَ  ِْ 71اٌِ م َِ ََّ ال ََ ْت  ََ َب َْ َِمَ  02{ َفأَ بِ َْ َم مَ  07{ َفَتَناَدوَ  َِ َِ اا ََ  ْْ ناتم َم ْْ إِ   َم ِْ َْ ا ََ لَى  ََ وَ  ْْ َمَتَاااَفتموَ  00{ َِْ  َْغدم ا ُم { َْ  02{ َفاانَطلَُموَ َو

م ِّ  َِ ْا َر  ْ َم لَْم ََ  َْ ا َْلَمْو َْ لَنَّ َِ 02َلَّ َمْدام ٍد َقاِد َْ ََ لَى  ََ ا لََضالُّوَ  02مَ  { َوَغَدْوَ  ا َقالموَ إِنَّ َُ َْْو ََ ا  ََّ اوَ  02{ َفلَ َم و َم َْ ََ ا م  َْ ْْ 01{ َبالْ َن ْم { َقاالَ َْْوَااطم
وَ   َم ْْ لَااْوََل تمَااابر اا َم ْْ َْقماال لَّ مَ  01َْلَاا َِ ااا َ}ااالِ نَّ َم ااا  َنااا إِنَّ بر ََ اَ   ََ ااْب ااو َ 01{ َقااالموَ ام َم لَااى َبْعااٍا َمَتَ َو ََ  ْْ ْم اا ااا 22 { َفأَْقَباالَ َبْعضم نَّ َم ااا  { َقااالموَ َمااا َوْملََنااا إِنَّ

َِغبموَ  27َطاِغمَ   ََ َنا  بر ََ ا إِلَى  ا إِنَّ َْ ْن َر َنا َْ  ممْبِدلََنا َاْمًََ  بُّ ََ َاى  ََ َموَ  20{  انموَ َمْعلَ ََ َم لَْو  َب َْ ِة َْ ََ َقلَِه َْلَعَقَلم َولََعَقَلم َْْلِا ََ  }22} 
 

 خط إذا كانت العبارة خطأ . ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو )✔السؤال األول : ضع عالمة )
 
 . َ  َلَْاَ إقَ نضةت  مأاقوَ نَمبَْْا  َلَةل َلَالح َاَل َلباتا  مدَو َلفََُء وَلَااَم  (      ✔ )   -7

 َنافا.   َالَا  َإلاوة َند قُابْْ للباتا  َبََم  متَلَو  بَوت (     ✘  )  -0
 

 ل الثاني  : ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة من بني البدائل املعطاه .السؤا
 
ِذ  " في قوله تعالى   َلةنذَا َلََُود بَلَذ "  -7 اَل َْلَةنَّ ََ َْ ا َبلَْوَنا َْ ََ ََ  ْْ ُم ا َبلَْوَنا    { إِنَّ

 (       بالَماة  َلنَْ َلةاَي      –      َلباتا  َلةَمل       –    ََا  َال في َلةنذ     )      
 
ْْ َمَتَااَفتموَ  {  متااتفو َا َلََُود بَلَذ "  -0 ُم    " في قوله تعالى   َفانَطَلُموَ َو

 (    متناةو  بَوت َاَوع          –      متناةو  بَوت ََتفع        –    متناةو  بَوت َنافا     )      
 

   ألول ومايناسبها من معىن يف العمود الثاني: صل خبط بني الكلمة يف العمود ا لثالسؤال الثا
 

 َعناُا َلَلَذ
ْْ ب ُم  َْابْا ب ء َ  هللا تعالى فأُلَْا لَْوَنا

 َِّ ا َطاٌِ َْ َلْم ََ  ََ  ََتَنا َفاَ قَمش َفَطا
 ِْ م َِ ََّ ال ََ ْت  ََ َب َْ  ََقت فَاَت َاللمل ََلاود َفأَ

 
 : مناسبة من عندك كلماتأكمل مايلي ب : رابعالسؤال ال

 
 .   َلعقبذوَلَماه َلَََْة َا  للَةل َلَالح باتا  ةَمل فمه َألشةاَ  -7
 .  ناٌَو بمنَا َلفََُء  َبََإةتَع َإلاوة َلى قطَ َلَْاَ في وقت  -0
 

 :. السؤال التايل : أجب عن  ام السؤال اخل
 
  ؟   َمَ َاقل هللا تعالى ََلاوة َلى اوء ََلْْ َع َلفََُء  -7

 وتَول َلباتا  َلَاضَ إلى َْا اودَء ى باتانْْ ب ء َنه َََق َألشةاَ وْفاد َلَْاَََال هللا َل
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 " (3" سورة القلم )درس : 
 

ِْ  قااال تعااالى ِعاام اااِت َلنَّ ْْ َةنَّ اا ِْ بر ََ نااَد  َِ ُِاامَ   تَّ َم مَ  22: إِ َّ لِْل َِ َِ ْة َم اااْل ََ مَ   َِ ْااالِ َم ااو22{ ََْفَنْةَعاالم َْل َم َم َْ ََ َت ْماا ََ  ْْ اا َم ااا لَ ََ َتااالِّ فِمااِه 22َ  {  َِ  ْْ اا َم ْْ لَ َْ }
وَ   ام َم وَ  21َتْد َم ا َتَامَّ ََ ْْ فِمِه لَ َم َموَ  21{ إِ َّ لَ َم َْ ا َت ََ ْْ لَ َم ِذ إِ َّ لَ ََ ِْ َْلَُِما لَْمَنا َبالَِغذِّ إِلَى َمْو ََ ا ِّ  ََ ْْ َْْم َم ْْ لَ َْ }21 ِّْ ام َِ ََ ْمْ بِاَقلَِه  ْمْ َْمُّ ْْ 22{ َاْل َْ }

اء َفلْ  ََ ََ ْْ شم ْم اِدقِمَ  لَ ََ انموَ  ََ ْْ إِ   ِْ اٌِ ََ ََ وَ  27َمأْتموَ بِشم وِد َفَ  َمْاَتِطمعم ةم ْوَ  إِلَى َلاُّ ََ ََ  َااٍق َوممْد َم  َش َْ َْ مم ْْ 20{ َمْو ْم ُم َُ َْ ْْ َتا ُم َم اا ََ { َااِشَعًذ َْْب
َموَ   ْْ َاالِ ُم وِد َو ةم ْوَ  إِلَى َلاُّ ََ انموَ ممْد ََ نِي وَ 22ِقلَّذِّ َوَقْد  َْ اوَ  { َفَق َم َم ََل َمْعلَ ْما ََ اْ   َر ْمْ  ةم َِ َِ َاَنْااَتْد اِدم ََ اَقَ َْل َْ لم بِ اقر ََ ا  مم ْْ إِ َّ 22ََ ا ْم لِاي لَ َْ { َوْم

تِم ِّ  ََ ْمِدي  َُلموَ  22ََ ْْ َُّ  ٍْ ََ ْغ ََّ َر   ْمْ  ْْ َْْةًََ َف ْم م ْْ َتْاأَل تمبموَ  22{ َْ َْ ْْ َم ْم ْم َْلَغْملم َف ُم نَد َِ  ْْ َْ }21 ِْ ا َْ َم َْ لِ بِ َْ اوِت إِْق  { َفا َم َِِل َْل اا ََ ََ ا   َم اَه َوََل َت بر ََ
 ِّْ و }م َْ ََ َو  ُم ِّْ 21َناَدى َو َمو اْق ََ اَو  ُم َء َو ََ ِه لَنمبَِق بِااْلَع بر ََّ َر   ذِّ  ََ هم نِْع ََ ََ َِمَ  21{ لَْوََل َْ  َتَدَ االِ ََّ اَ  َل َِ اهم َفَةَعلَاهم  بُّ ََ اادم َلَّاِقمَ  22{ َفاْةَتَبااهم  ََ { َوإِ  َم

 َْ وَ لَمم َم َف ْةنمو ِّ ََ ََ هم لَ ََ َوَمُمولموَ  إِنَّ َْ وَ َلقر عم َِ ا َا ََّ ْْ لَ ُِ َِ ا ََ مَ  27لُِموَنَه بِأَْب َِ َِّ لرْلَعالَ َْ َو إَِلَّ ِق ُم ا  ََ  {20{ َو
 

 خط إذا كانت العبارة خطأ . ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو )✔السؤال األول : ضع عالمة )
 
 .  وَلمنُضي َلمَول نعمَْالاعدَء موْ َلُماَذ لْْ ةنات َلنعمْ َلتي َ(      ✔)     -7
 .  َ  ََُْْ  َلى غفلذُْ بالعقَل قمتوَد هللا تعالى َلَةََم  بأنه امأا(      ✔)     -0
 .  لمَدَدوَ إَْاَلنعْ َلتي َنعَْا هللا تعالى للَةََم  في َلدنما َاُي إَل إاتدََج لْْ (      ✔)     -2
 مونس .  َلمه َلا ْ  َماىَلنبي َلقي ْبتلعه َلَوت ْْ ْاَةه هللا تعالى َ  بطنه االَا ُو (      ✘)     -2
 

 السؤال الثاني  : ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة من بني البدائل املعطاه .
 
ِّْ " في قوله تعالى    ََمَْا َلََُود بَلَذ "  -7 م َِ ََ ْمْ بَِقلَِه  ْمْ َْمُّ     {َاْل

 (         َفمل ضاَ       –      َله َ}مْ        –    قو ََانذ َالمذ      )      
 
وِت { َاَل َلَوتَا َلََُود بَلَذ "  -0 َم َِِل َْل ا ََ ََ َم   َه َوََل َت بر ََ  ِْ َْ َم َْ لِ بِ َْ     " في قوله تعالى   َفا

 (    َماى َلمه َلا ْ            –        َواى َلمه َلا ْ        –      مونس َلمه َلا ْ     )      
 
َموَ  { اناتدَةَْْا َلََُود بَلَذ "  -2 َم ََل َمْعلَ ْم ََ   ْ َر ْمْ  ةم َِ َِ َاَنْاَتْد ِدم ََ َقَ َْل َْ لم بِ قر ََ ََ  مم نِي َو َْ     " في قوله تعالى   َفَق

 (         انَنع َنْْ َلنعْ      –         انََْ َلمْْ َلنعْ       –      انُلل َلمْْ َلنعْ     )      
 

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

 َعناُا َلَلَذ
ََ  َااقٍ  َم  َش َْ َْ مم  َُابي شدمد َمْو

 ْْ ْم لِي لَ َْ  َْْلْْ َوْم
تِم ِّ  ََ ْمِدي   َندَا مشتد َألََ َند َلَاال ََ

 
 :. السؤال التايل : أجب عن  رابعلسؤال الا
 

َمو َ قال تعالى "  :  7س  َم َْ ََ َت ْم ََ  ْْ َم ا لَ " ُقه َْلمذ َد َلى َلَةََم  َلقم  مدَو  ْ  لْْ َْل َا للَؤَنم  َ  ْوَل طلل هللا َنْْ في  ََ
  ؟   ُقه َْلمذ ْ َ طلبات َاُي 

 
   َا  َندُْ قله َلَتال .ْ  مَضَوَ َتابا َنََلً معدُْ بقله إ -7:  7ةـ 

 ْ  مْبتوَ ْ  هللا تعالى قد َْطاُْ وَدًَ بداول َلةنذ .  -0         
 ْ  مأتوَ بآلْتْْ َلتي َبدوُا َ  دو  هللا تعالى لتضَ  لْْ َلةنذ . -2         
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 " (1" سورة الواقعة )درس : 
 

 
ِْ  قااال تعااالى ااو َوَقِااِع َلنُّةم ََ ْم بِ ِّْ { َوإِ 12: َفااَ  ْمْقِااا ِ}اام ََ ااوَ   َم ِّْ لَّااْو َتْعلَ َااا َُ ااهم لَ ِّْ 12نَّ م َِ اا ََ ك ِّ  َْ ااهم لَُماا نمااوٍ  11{ إِنَّ َْ ََّ َتاااٍل  َِ ااهم إَِلَّ 11{ فِااي  اُّ ََ { َلَّ َم

وَ   َم ااا َّْ َط َم مَ  11َْل َِ لر َْلَعاااالَ ََّ ااا   َر مااالِّ  َِ نموَ  12{ َتن ُِ اااْد َُّ َِ َْناااتمْ  اااِدم ََ اااَقَ َْل َْ ْْ 17{ ََْفبِ ااا َم َق َْ َِ بموَ  { َوَتْةَعلماااوَ   اااقر ََ ْْ تم ااا َم { َفلَاااْوََل إَِقَ َبلََغاااِت 10َْنَّ
 َْ ْلُمو َم وَ  12َْل َم َِمَنٌٍِق َتن}م  ْْ وَ  12{ َوَْنتم َم ا َِ ْب ا  َلَّ تم َِ ْْ َولَ َم ان َِ لم إِلَْماِه  ََ ا م َْْقا َْ اِدمنِمَ  12{ َوَن ََ  ََ ْْ َغْما ناتم َم ْْ 12{ َفلَاْوََل إِ   ناتم َم اا إِ   َْ وَن ِةعم َْ { َت
اِدقِمَ   ََ11} 

 
 خط إذا كانت العبارة خطأ . ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو )✔لسؤال األول : ضع عالمة )ا
 
 .    دو  تَادْ  في َلفضاء(  َل َافي َلَو  َ  نةوْ وَوََل وغمَُا تابح     ✔)     -7

  َ  هللا تعالى َ  َلتغممَ وَلتََمَ  .ََفو} ( َلَُك  َلََمْ     ✔)     -0

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

 
 َعناُا َلَلَذ

وِْ  َوَقِِع َلنُّةم ََ  ََو  ََفو} بِ
نمو ٍ  َْ ََّ َتاٍل   َناَلْا وَةاَمْا َِ
نمو َ  ُِ ْد  َْلى َةَى َلطعاْ َُّ
ْلُموَْ  َم  ََقبو  َتْاونو  ْل

 
 أكتب رقم اآلية من النص الكريم بني القوسني والتي تدل على كل معىن من املعاني التالية ::  لثالسؤال الثا

 
 َلَُك  َلََمْ ََفو} َ  َلتََمَ .(      11)     -7
 َلَافَو  َلمؤَنو  بالَُك  َلََمْ .(     17)     -0
 قَل اَوج َلَوح َ  َلةاد .(     12)     -2
 

  مناسبة من عندك كلماتيلي ب" أكمل ما رابعالسؤال ال
  
 .   َلنةوْ   بدْت َْلمات َلََمَذ بُاْ َ  هللا تعالى بَناَل  -7
 .  َلَطَْو َلمَاه إَل َََْ َ  هللا تعالى َلَُك  َلََمْ  – 0
 

 السؤال التايل :: أجب عن  ام السؤال اخل
 

 ْنا  َنْا    ؟ :  " للَُك  َلََمْ ََانذ َ}مَذ تَْلت في َدة َْوَ" ْقََ إ 7س 
 
 ََمْ بََدَه فْو َنَل َ  َند هللا تعالى . -7:   7ةـ 

 ََمْ بََانته وتعالمَه وُْدَفه . -0          
 ََفو} َ  هللا تعالى َ  َلتغممَ وَلتََمَ وَلتبدمل . -2          
 اَُة ,طَََْ َلتَاه إَل َألمادي َل -2          
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 " (2)درس : سورة الواقعة  "
 

 
بِمَ   ال تعالىق ََّ ا َُ َم اَ  َْل َِ اَ   ََ ا إِ   ََّ ٍْ 11: َفأَ اذم َنِعام اا ِّ َوَةنَّ ََ ْم ََ ْوحِّ َو ََ امِ  11{ َفا َِ اِل َْلَم ََ ا َْ اَ  َْ َِ ااَ   ََ اا إِ   ََّ اِل 12{ َوَْ ََ ا َْ اْ  َْ َِ ِّْ لَّاَه  { َفَااَ 

مِ   َِ الرمَ  17َْلَم بِمَ  َلضَّ قر ََ َم َ  َْل َِ اَ   ََ ا إِ   ََّ َم 10{ َوَْ ٍْ { َفنم م َِ ََ   ْ َر ٍْ 12لِّ  َِم لَِمذم َة َْ قُّ َْلَمُِمِ  12{ َوَت ََ ْمَو  َقَ لَ َُ اَه 12{ إِ َّ  بر ََ  ِْ ْح بِاْاا { َفَابر
 ِْ  {12َْلَعِ}م

 خط إذا كانت العبارة خطأ . ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو )✔السؤال األول : ضع عالمة )
 
 .    َةعو  هلل تعالى بعد َوتْْ ومَاابْْ َلى ََْالْْ َلبشَ َ َل(      ✔)     -7

 .      ماُو  َاء شدمد َلََََة مُطع َْعاءُْ ناَ ةْنْةََء َلََقبم  َلضالم  (      ✔)     -0

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

 
 َعناُا َلَلَذ

ْوحِّ  ََ  َلابَ َلْابت َلقي َلشه فمه َف

ا ِّ  ََ ْم  ضمافذ بَاء شدمد َلََََة ََ

 ٍْ م َِ ََ   ْ َر لِّ  َم  ََق َا  َفنم

قُّ َْلَمُِم ِ   َََذ وطَأنمنذ ََ

 
 اخرت املصطلح املناسب من بني القوسني وضعه أمام العبارة املناسبة له يف العبارات التالية .:  لثاالسؤال الث

 
 (    َلََقبو  َلضالو       -        َلََُبو           -         مَم ََْال َل        )  
    

 َعناُا َلفٌذ

 ُْ ُْل َلشُاوة َلقم  َقبوَ بالَق لَا ةاءُْ َلََقبو  َلضالو 

 ُْ دو  َلََُبم  في َلَنَلذ ََْال َلمَم 

 اَو بقله لَفعذ دَةاتْْ وَلو َََتبْْ في َلةنذ َلََُبو 

 
 مناسبة من عندك كلمات" أكمل مايلي ب بعرالسؤال الا
  
 .   َلناَوَلََقبو  َلضالو  َلمْْ ااط هللا تعالى وََمَُْ  َلةنذَلَؤَنو  لْْ ََانه َند هللا تعالى وََمَُْ  -7
 .   للَافَم   ْالْذللَؤَنم  و فٌتم بعد َلَوت ووَفْْ في ْ َ فٌات  وََ هللا تعالى ََاٌَ َلناس  -0
 
" كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان يف امليزان حبيبتان إىل الرمحن  " أذكر هاتني  قال رسول اهلل  :  ام لسؤال اخلا

 الكلمتني ؟
 

 ابَا  هللا وبََده ابَا  هللا َلع}مْ 
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  ثانيا : احلديث الشريف 
 

 ( من أكرب الكبائر لعن الولدين )درس : 
 

 
إ  َ  َْبَ َلَباٌَ ْ  ملع  َلَةل وَلدمه قمل : ماَاول هللا وَمَ ملع  َلَةال وَلدماه ؟ قاال : "   َاول هللا قالقال : َبدهللا ب  َََو َ  

 "  ىمال َلَةل ْبا َلَةل فمال ْباه ومال َْه 
 

 خط إذا كانت العبارة خطأ . ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو )✔السؤال األول : ضع عالمة )
 
 َ  َََذ هللا تعالى  َلطَد َعنى َللع  في َلَدمَ َلشَمَ   (    ✔)     -7

 َ  ََبَ َلَباٌَ .    َلَغمَة معتبَ لع  َلوَلدم  َ  َألَوَ(      ✘)     -0

 .  َلتي نْى هللا تعالى َ  فعلْا   َلَعَمذ َلَباٌَ ةَع َبمَة وُي(      ✔)    -2

 
 :: أجب عن األسئلة التالية . ثانيالسؤال ال

 
  ؟   َاَعنى َلَذ َللع  في َلَدمَ َلشَمَ َلاابق  :  7س 
 : َعنى َللع  َلطَد َ  َََذ هللا تعالى فالقي ملع  شاَاً مدَو َلمه بالطَد َ  َََذ هللا تعالى . 7ةـ 
 

  ؟   َمَ ملع  َلَةل وَلدمذ   :  0س 
 لدي َْلاَ فمُوْ َْلاَ بال وَلدي َألول   .: إقَ إاتلَ ْْنم  فمتبادَل  َلابال وَلتشتاٌْ فمُوْ َألول بال وَ 0ةـ 
 

 كمل التايل بكتابة الكبائر : أ ثالثالسؤال ال
 
 
 
 
  

          
          
          
          
          
          
          
          

         

 رــــــائـالكب
 شَل َلاََ

 َُوق َلوَلدم  َلشَه باهلل

    فس بغمَ َلَققتل َلن

 لاَََ َلَقل

 َلاَقذ َلغش

 َلغمبذ َلنَمَذ
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 ( ترك ما اليعني )درس : 

 
 " َ  َا  إا ْ َلََء تََه َاَل معنمه " ل هللا قال : قال َاو َ  ْبي َُمَة 

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

 
 بالان   . مْتْ وَلمْتْ (  َلَالْ مفعل َا ََْ هللا بفعله َ  َلفٌََا     ✘)    -7

 غمََنُوَذ  . َاَلذ ْ َلََء َلََص َلى ْدَء َلعبادَت (  َ  َا  إا    ✔)    -0

 
 

 :: أجب عن األسئلة التالية . ثانيالسؤال ال
 

 َََ َعنى َإلا ْ   ؟  7س 
 :  َإلا ْ ُو َلاضوع وَإلنُماد ألوَََ هللا تعالى وإةتنال نوَُمه  . 7ةـ 
 

 َاَعنى تَه َا َلمعني   ؟  0س 
 . َلتي لمات َ  شأنه وَلتي َلمَا  به ْ  مفعلْا َ  َألَوََلَالْ ْ  مبتعد  : ْي َلى 0ةـ 
 

 ؟    َألَْلذ َلى َألَوَ َلتي مةل َلى َلَالْ ْ  مبتعد َنْا وَلتي َلتعنمذ  ْ ْذ َ ْقََ  2س 
 َلةلوس في َلشوََع وَألَاَ  َلعاَذ لغمَ َلَاةذ . -:  2ةـ 

 َلتدال في شؤو  َْلاَم  وََْالْْ . -

 ََلُتَاْ باألَوَ َلتافْذ َلى َاال َألَوَ َلْاَذ . -
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  ثانيا : دروس متنوعة  
 

 ( حقوق الوالدين )درس : 
 

 خط إذا كانت العبارة خطأ . ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو )✔السؤال األول : ضع عالمة )
  
 " َألل وَألْ " َلوَلدَ   ؤول َ  ََامذ ََلاَة وَلَفا} َلمْا   .ُو َلَا فُط َألل(      ✘)    -7

 نَوَُا   .  وَةبات ( َلى َألوَلد ْ  مُدَوَ دوَ َلوَلدم  وْ  مؤدوَ َاَلمْْ َ     ✔)    -0

 . َلَبَ َ  َُوق َلوَلدم  َإلنفاق َلمَْا وتوفمَ َلَاَ  لَْا َند (     ✔)    -2

 بل مةل  َإلَاا  إلمَْا في َلدنما .  ف  مةلَلدم  َافَم  ( إقَ َانا َلو    ✘)    -2

 
  مناسبة من عندك كلماتأكمل مايلي ب :  ثانيالسؤال ال

 
 لَْا بالَََذ وَلَغفَة   .  َلدَاءَ  َُوق َلوَلدم  بعد وفاتَْا  -7
 .  هللا " َلطاَذ لَالوق في َعَمذ قال َاول هللا  -0

 : التالية واألحاديث اآليات على ماذا تدل:  لثثاالسؤال ال
 

َاانا قوله تعالى:   7س  َْ اهم َوبِاْلَوَلَِدْمِ  إِ َْ إَِلَّ إِمَّ و َه ََْلَّ َتْعبمدم بُّ ََ  {    ؟    َوَقَضى 
 َإلَاا  إلى َلوَلدم  . في بقل قَاَى ةْدُْ في وَةل َألبناء : 7ةـ 
 

ََ  قوله تعالى:   0س  ا  ََ ََ ا  ََ ْم َْ ََ َْ لر َ ََّ ِغمًََ {    ؟   َوقمل  ََ َمانِي   بَّ
 : تدل َلى َلدَاء بالَََذ وَلَغفَة للوَلدم  بعد وفاتَْا . 0ةـ 
 

ا {    ؟   قوله تعالى:   2س  ََ ُم َْ َْ ٍَّ َوَلَ َتْن ا ْم ََ ْم    َف َ َتُمل لَّ
 : َلى َألوَلد طاَذ َلوَلدم  وإَتََََْا وَدْ َلتأفَ َ  ْوََََُا  . 2ةـ 
 

ا {    ؟  قوله تعالى:   2س  ََ ْم ِّْ َفَ  تمِطْع ْل َِ ا لَْمَس لََه بِِه  ََ َه بِي  َِ لى َْ  تمْش ََ َدََه  َُ    َإِ  َةا
 .  إقَ َََْ بالَفَ وَعَمذ هللا تعالى طاَذ َلوَلدم   َدْ:  2ةـ 
 

 {    ؟  ْبَ َلبَ ْ  مَل َلَةل ود ْبمه    قول َلَاول :   2س 
 بعد وفاتَْا .َْدقاء ْبومَْا مَوَو وْ  مبَو ومَََوَ : َلى َألوَلد  2ةـ 
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 :: أجب عن األسئلة التالية رابعالسؤال ال
 

 ؟      َاُي َُوق َلوَلدم  َلى َألبناء َند َلَبَ:   7س 
 َإلنفاق َلمَْا . -:  7ةـ 

 توفمَ َلَاَ  لَْا . -

 تلبمذ وتوفمَ إَتماةتَْا . -
 

 ؟      َاَاُي َُوق َلوَلدم  َلى َألبناء بعد وفاتْ:   0س 
 َلدَاء لَْا بالَغفَة وَلَََذ . -:  0ةـ 

 تنفمق وَاماَُا َلَشَوَذ . -

 إَََْ َْدقاٌَْا  . -
 

 :  َاةََء َاق وَلدمه     ؟  2س 
 " ْ ْذ َلمدالو  َلةنذ َلعاق لوَلدمذ وَلَدَ  َلى َلاََ وَلَنا  بَا ََطى "   . : مَاابه هللا تعالى َاابا َامََ لُول َلَاول  2ةـ 
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 )درس : التوكل والتواكل  (
 

 :خط إذا كانت العبارة خطأ  ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو )✔السؤال األول : ضع عالمة )
 
 َ  َألاق باألابال وَلُعود َ  َلعَل  .  َلتَاال(  َلتوََل ُو    ✔)     -7

  قاَه هللا له . بَامَضى نةح في تَُمق َامَمد فإنه َلمااط وَلمغضل بل ( إقَ َإلناا  لْ م    ✔)     -0

 
 : مناسبة من عندك كلمات" أكمل مايلي ب ثانيالسؤال ال

 
 .    "  َابهوَ  متوَل َلى هللا فْو قال تعالى "  -7
  . وَلََُلْا وت ُه فُال للألَََبي َلقي األه َ  بعمَه ْمعُله ْو مط قال َاول هللا  -0
 

 : ( أمام العبارة التي تدل على التواكل  1( أمام العبارة التي تدل على التوكل ورقم )2: ضع رقم ) ثالثالسؤال ال
 

 ( اافَ ولْ مََل َعه نُودًَ . 0)   
 ( َاَل معَل في ََنع لَال قوت َماله .  7)  
 ( فُمَ مةلس في َلبمت منت}َ َلغني .  0)  
 بط َََْ َألَا  .( مُود َلاماَة وَلمَ  0)  
 ( طالل مقَََ دَواه .  7)  
 

 : : أجب عن األسئلة التالية رابعالسؤال ال
  

  ؟   التوَل ب َاقَ مَُد :  7س 
 َألََ إلى هللا تعالى وَإلَتَاد َلمه َع َألاق باألابال . ََلناا  فومام ْ :  7ةـ 

 
لَى هللّاِ قال تعالى  :  0س  ََ لْ  ََّ َت َفَتَو َْ ََ ََ لِمَ  {   َفإَِقَ  َر َتَو َم َِلُّ َْل   ؟َلى َاقَ تدل َْلمذ َلََمَذ  إِ َّ هللّاَ مم
 .: تدل َلى ْ  َإلناا  إقَ ََْد ْ  مُوْ بأي ََل َلمه ْ  متوَل َلى هللا تعالى  0ةـ 
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 (  اإلسراء واملعراج)درس : 
 

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

  .  َ  َلبعْذ 77شَْ َةل في َلانذ  َدْت َعةَة َإلاََء وَلَعََج في(      ✔)    -7
 اَاً . َلى باَلنبماء إَإلى َلَاةد َألقَى  ( لَا وَل َلنبي     ✔)    -0
 َلتي الُه هللا َلمْا .  هُمٌتةبَمل َلمه َلا ْ َلى  ( َْى َاول هللا     ✔)    -2
 . َقبوه  فَدقوةْابَ قوَه بَا َدَ له  َءَ  ََلذ َألاَ ( لَا َةع َاول هللا     ✘)    -2
  

 : السؤال الثاني  : ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة من بني البدائل املعطاه 
 
  . مَتفل َلَالَو  بقََى َإلاََء وَلَعََج في شَْ ..... َ  َل َاْ -7
 (       َةل         -       ََضا          -       شعبا        )       
 
  ..... ُو  َلَعةَة َلَبَى َلاالدة لَاول هللا  -0
 (        ََلنةمل        -        َلتوََة        -      َلَُك  َلََمْ)        
 
 .....  في ََلذ ََلاََء َََبا دَبذ تاَى إنطلق َلَاول  -2
 (           َلتََق      -         َلبََق         -        َلبمَق     )      
 

  : مناسبة من عندك كلماتأكمل مايلي ب:  لثثاالسؤال ال
  
 في َلُدس  .  َألقَىفي ََذ َلََََذ إلى َلَاةد َلَََْ َانت ََلذ َإلاََء َ  َلَاةد  -7
 َلمه َلا ْ .  ةبَملء َْم  َلوَي ََلذ َإلاََ في َلقي ََفق نبمنا َََد  -0

 

 : : أجب عن األسئلة التالية رابعالسؤال ال
 

  ؟  كمات َبَى " َاُي َألُدََ َ  ُقه َلَعةَة لمَى هللا تعالى َََدًَ  " وقعت َعةَة َإلاََء وَلَعََج 7س 
 .  تََمَاً لنبمنا َََد  -7:   7ةـ 

 باَه وتعالى .َند َبه ت عَمفاً بَنَلته ت -0          
 َةذ له َلى َلَشََم  . -2          
 تبشمًََ له ب}ْوَ َاالته في َلعالَم  . -2          
 ََا َْابه َ  َلَشََم  َ  ْقى في ََذ َلََََذ وَلطاٌَ . تالمذ لنفاه  -2          

 
  بأاوَنه َألنبماء إَاَا في َلَاةد َألقَى ؟  َاقَ ناتنتج َ  َ ة َلنبي  0س 
 وَلو َنَلته َند هللا تعالى َ  بم  ْاوَنه َألنبماء . دلمل َلى فضل نبمنا َََد  -7:   0ةـ 

 دلمل َلى ََانذ َلَاةد َألقَى في َإلا ْ . -0          
 

  ؟   َا َُْمذ َلَاةد َألقَى للَالَم    2س 
 .َْد َلَااةد َلتي مَُدُا َلَالْ لعبادة هللا تعالى  ْنه -2                              ْنه ْولى َلُبلتم  . -7:   2ةـ 

 ْالَ َلَََم  َلشَمفم  . -0          
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  ؟ُا كمات َبه َلَبَى " ْقََ بعا " في ََلذ َلَعََج َْى َلَاول  2س 
 َلةنذ ونعمَْا وَلناَ وَقَبْا  . -7:   2ةـ 

 ةَال .ادَة َلَنتْى وُي شةَة َ}مَذ بالغذ َلَا  وَل -0          
 ةنذ َلَأوى َلتي تأوي إلمْا َلَ ٌَذ وَْوَح َلشْدَء وَلََُبم  . -2          

 

  ؟ َ  َإلاََء ْابَ قوَه فَقبوه وطلبو َنه ْ  مََ لْْ بمت َلَُدس " َمَ وَفْا  "َندَا َةع َاول هللا  2س 
 وْابَُْ بوقت وَولْا  .َلََََذ ى ََذ وَفاً دقمُاً ووََ قافلذ تةاَمذ لْْ قادَذ َ  َلشاْ إل :  وَفْا  2ةـ 
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 (  أحكام صالة اجلمعة)درس : 
 

 :خط إذا كانت العبارة خطأ  ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو )✔السؤال األول : ضع عالمة )
 
  لْا مةوَ .  للََْة ْ  تَلي َلةَعذ في َلَاةد َلمةوَ(      ✘)    -7

 .  َ ة َلةَعذ بدو  اطبذ تَح  َل(     ✔)    -0

 
 : مناسبة من عندك كلماتأكمل مايلي ب: نيثاالسؤال ال

 

 .       َلَتْْ إ  َ ة َلةَعذ تَمد َ  قوة َلَالَم  وتااَد َلى توَمد  -7
 افمفتم  .  ََعتم ْ  تَلي  هإقَ دالت للَاةد موْ َلةَعذ وََلَاْ ماطل َلى -0
 َُمْ . َاقل بالغة َلةَعذ وَةبذ َلى َل َةل َالْ َ  2
 

 :أذكر حكم مايلي  :  ثالثالسؤال ال
 

 َََه َلعَل

 وَةبذ َلى َل َةل َالْ بالغ َاقل َُمْ َ ة َلةَعذ 

 انذ   َإلغتاال لَ ة َلةَعذ  

 ماالَ َلانذ ومََْ َ  ْةَ َ ة َلةَعذ   َ  متَلْ وَإلَاْ ماطل 
 
 

 : : أجب عن األسئلة التالية رابعالسؤال ال
  

  ؟   " شََت َ ة َلةَعذ لََْ َدمدة " ْقََ ُقه َلََْ    7س 
 ةَع َلَالَم  في َمدُْ َألابوَي ْنْا ت -7:   7ةـ 

 تألَ بم  قلوبْْ  -0          
 تاود َلََبذ وَلَودة بمنْْ  -2          
 تَمد َ  قوة َلَالَم   -2          
 تااَد َلى توَمد َلَتْْ -2          
 اطبذ َلةَعذ تعلَْْ َْوَ دمنْْ . -2          

 
  ؟ ََبغذ َنْا " لَ ة َلةَعذ َدة ان  مةل ْ  مُوْ بْا َلَالْ " ْقََ 0س 
 ََلَْاَ َ  َلَ ة َلى َلنبي. –قََءة اوَة َلََْ  –َلتطمل  –لبس َلْمال َلَانذ  –ََلغتاال  –:  َلاوَه  0ةـ 
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 (  أبو عبيدة بن اجلراح درس :
 
 
 

 :خط إذا كانت العبارة خطأ  ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو )✔السؤال األول : ضع عالمة )
  
 . اعد ب  َعاق    َعاق ب  ةبلكاى َاول هللا بم  َبوَبمدة ب  َلةََح وبم  (      ✘)    -7

 .  َْم  َألَذَلةََح بلُل َبوَبمدة ب   ( لُل َلَاول    ✔)     -0

  . َلطاَو  َلاََيبالشاْ بََا  ة ب  َلةََح ( َات َبوَبمد    ✘)    -2

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

  
    ْالْ ْبوَبمدة ب  َلةََح َلى مد َلالمفذ -7

 (    َلي ب  َبي طالل       -          ب  َفا ََْا      -       َبوبََ َلَدمق     )     
 
     ُاةَ ْبوَبمدة ب  َلةََح إلى َلَبشذ في َلْةَة -0

 (       َلْالْذ       -        َلْانمذ       -      َألولى       )     
 
  توفى ْبوَبمدة ب  َلةََح وَََه    -2

 ( َاَا      21      -        21َ        -        22    )      
 

 : السؤال التايل : أجب عن  ثالثالسؤال ال
 

  ؟" ْقََ ُقه َلَفات ُْلته ْ  مَو  َ  َلاابُم  َألولم  لإلا ْ " إتََ َلََابي ْبوَبمدة ب  َلةََح بعدة َفات ََمَذ  7س 
 نبملذَاَل ْا ق  -:   7ةـ 

 َا  قَ قَاء قوي  -          
  َُل َفَََاَل و –         
 وقلل وََي  . –         
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 (  صالة املريض )درس : 
 
 

 :خط إذا كانت العبارة خطأ  ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو )✔السؤال األول : ضع عالمة )
 
 . نْامذ َلََ   َنتََ َلََ(  إقَ َضَ َلََما َلقي َلماتطمع َلَ ة قاٌَاً ْ  مةلس َلى َلََاي في    ✘)    -7

 إ  ََْ  له قله .  َألمَ َلى ةنبه  في بمته َضطةعاً ( َلََما َلقي َلمُدَ َلى َلةلوس في َلَاةد مؤدي َ ته    ✔)    -0

 
 : مناسبة من عندك كلماتأكمل مايلي بثاني: السؤال ال

 
 .   َلُبلذوَة ه نَو  }َْهاتلُماً َلى ْو َألماَ فإنه مَلي َ َألمَ إقَ لْ متََ  َلََما َ  ْدَء َلَ ة َلى ةنبه  -7
 تَبمََت .  اَس وإقَ لْ متََ  َ  قله َلمه ْ  مَبَ اًََ إقَ لْ ماتطمع َلََما َإلمَاء في َلَ ة تَفمه َلََُءة  -0

 
 

 : السؤال التايل: أجب عن  ثالثالسؤال ال
 

 ات     ؟ " لَ ة َلََما َدة ُمٌات َلى َال ُمٌذ َلََما " ْقََ ُقه َلْمٌ 7س 
 َلُماْ إ  ْاتطاع  -:   7ةـ 

 َلَ ة قاَدًَ  –          
 َلَ ة َلى ةنبه َألمَ  َاتُب ً َلُبلذ  –          
 َلَ ة َاتلُما وَة ه ََا ملي َلُبلذ   . –          
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 (  اجلنة ونعيمها  )درس : 
 

 :خط إذا كانت العبارة خطأ  ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو )✔السؤال األول : ضع عالمة )
 
 .وَنْا تفةَ ْنْاَ َلةنذ َألَبعذ   َلفَدوسَْلى دَةات َلةنا  ُي (      ✔)    -7

 هلل َل َلعالَم    .َالَاً  ماَ  َلةنذ َل َ  ْالْ وةْه(      ✔)    -0

 
 مناسبة من عندك كلماتب احلديثني التاليني أكمل ثاني: السؤال ال

 
 .   بشَ و اطَ َلى قللاَعت وَل ْق   َْتقال هللا تعالى " َْددت لعبادي َلَالَم  َال َم   في َلَدمَ َلُداي قال َاول هللا  -7
 
وَ   َألَبعذْنْاَ َلةنذ  ََْ ُا دَةذ وَنْا تتفة َلفَدوسو َلاَاءدَةذ َابم  َل دَةذ ودَةذ ََا بم  َألَا و َاٌذفي َلةنذ  قال َاول هللا  -0

 .  َلعَشفوقْا مَو  
 

 : : أجب عن األسئلة التالية ثالثالسؤال ال
 

  ؟ "  َلَماة َلدنما َماة فانمذ ولْا ْةل َعلوْ " َتى تنتْي َلَماة َلدنما 7س 
 :  تنتْي َلَماة َلدنما بُماْ َلااَذ    . 7ةـ 
 

  ؟ َََ َعنى َلةنذ  0س 
 .ونعمَْا َلمفنى وَلمَول َ َلتي َْدُا هللا تعالى في َْلاَة ْوَباً لعباده َلَالَم  :  َلةنذ ُي َلدَ 0ةـ 
 

  ؟ " قََت َلةنذ في َلَُك  َلََمْ بعدة ْاَاء " ْقََ ْ ت َ  ُقه َألاَاء  2س 
 ةنذ َد   . –ةنذ َلالد  –ةنذ َلَأوى  –دََ َلَُاَذ  –:  دََ َلا ْ  2ةـ 
 

  ؟مْ وََ نعمْ َلةنذ  " ْقََ بعا َفات َلةنذ " ةاء في َلَُك  َلََ  2س 
 َ  اندس وإاتبَق......فَش  -ْوَني َلقُل وَلفضذ  –َلَْاَ  –َألشةاَ  –َلعمو   –:  َألنْاَ  2ةـ 
 
 
 
 
 
 
 

 


