
 

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 المناهج العُمانية على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 " (1)درس : سورة امللك " 
ُكْم أَْحَسُن َعَمالً َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَغفُوُر}1: َتَباَرَك الَِّذي بَِيِدِه اْلُمْلُك َوُهَو َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر} قال تعالى { الَِّذي َخلََق َسْبَع 2{ الَِّذي َخلََق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة لَِيْبلَُوُكْم أَيُّ

ْحَمِن ِمن َتَفاُوٍت َفاْرِجِع اْلَبَصَر َهلْ َتَرى ِمن فُُطوٍر}َسَماَواٍت  ا َتَرى فِي َخْلِق الرَّ َتْيِن َينَقلِْب إِلَْيَك اْلَبَصُر َخاِسأً َوُهَو َحِسيٌر}3ِطَباقاً مَّ { 4{ ُثمَّ اْرِجِع اْلَبَصَر َكرَّ
ْنَيا بَِمَصابِيَح َوَجَعْلنَ  َماء الدُّ ا السَّ نَّ ِعيِر}َولََقْد َزيَّ َياِطيِن َوأَْعَتْدَنا لَُهْم َعَذاَب السَّ َم َوبِْئَس اْلَمِصيُر}5اَها ُرُجوماً لِّلشَّ ِهْم َعَذاُب َجَهنَّ { إَِذا أُْلقُوا 6{ َولِلَِّذيَن َكَفُروا بَِربِّ

ُز ِمَن اْلَغْيِظ ُكلََّما أُ 7فِيَها َسِمُعوا لََها َشِهيقاً َوِهَي َتفُوُر} لَ 8ْلقَِي فِيَها َفْوٌج َسأَلَهُْم َخَزَنُتَها أَلَْم َيأْتُِكْم َنِذيٌر}{ َتَكاُد َتَميَّ ْبَنا َوقُْلَنا َما َنزَّ { َقالُوا َبلَى َقْد َجاءَنا َنِذيٌر َفَكذَّ
ُ ِمن َشْيٍء إِْن أَنُتْم إَِّلَّ فِي َضاَلٍل َكبِيٍر} ا َنْسَمُع أَْو َنْعقِلُ َما كُ 9َّللاَّ ِعيِر}{ َوَقالُوا لَْو ُكنَّ ا فِي أَْصَحاِب السَّ ِعيِر}10نَّ َْصَحاِب السَّ { إِنَّ 11{ َفاْعَتَرفُوا بَِذنبِِهْم َفُسْحقاً ِّلِّ

ْغفَِرةٌ َوأَْجٌر َكبِيٌر} هُم بِاْلَغْيِب لَهُم مَّ ُه َعلِيٌم بَِذاِت الصُّ 12الَِّذيَن َيْخَشْوَن َربَّ وا َقْولَُكْم أَِو اْجَهُروا بِِه إِنَّ { أَََّل َيْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو اللَِّطيُف 13ُدوِر}{ َوأَِسرُّ
ْزقِِه َوإِلَْيِه النُُّشوُر}14اْلَخبِيُر}  {15{ ُهَو الَِّذي َجَعلَ لَُكُم اِّْلَْرَض َذلُوَّلً َفاْمُشوا فِي َمَناِكبَِها َوُكلُوا ِمن رِّ

 بة  مع تصحيح ماحتته خط إذا كانت العبارة خاطئة ( أمام العبارة املناس  ×( او )    السؤال األول : ضع عالمة )  
1-   (      َّللا سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه  )(19). كيف يشاء 
 (19. )ببعض . منفصله عن بعضها البعض  متصلة( السماوات السبع التي خلقها َّللا تعالى     ×)     -2
3-  (       توجد في السماء الدنيا شهب ) (20. )ن الشياطيتحرق 
4-  (       الذين يخافون َّللا تعالى في السر والعلن ويجتنبون المعاصي جزاءهم ) (20. )الجنة 
 (20. )فقط . لجميع الكائنات الحية  لإلنسان( سخر َّللا تعالى اِّلرض وماعليها من خيرات   ×    )  -5
 

 (19) من معنى في العمود الثاني السؤال الثاني : صل بخط بني الكلمة في العمود األول ومايناسبها 

 معناها الكلمة 
 شقوق وإختالل  تبارك
 هيأنا  طباقا
 بعضها فوق بعض دون ترصق  فطور

 ممهدة ومهيأة لإلنتفاع بخيراتها  أعتدنا 
 تعاظم َّللا تعالى عن صفات المخلوقات وكثر خيره وبركته  ذلوَّل

  السؤال الثالث : أجب عن األسئلة التالية
 (19) عدد بعض مظاهر قدرة َّللا تعالى   ؟ -1
 .خلق اإلنسان ووهبه نعمة الحياة وقدر موته   -1
 .خلق سبع سماوات بعضها فوق بعض وهي خالية من أي عيب  -2
 .زين السماء الدنيا بالكواكب السيارة والنجوم الثابتة المضيئة  -3
 
 (20) ماهو مصير الكافرين  ؟ -2

 ي الدار اآلخرة بنار جهنم يجازي الكافررون ف
 
 (20) ماجزاء المؤمنين ؟ -3

 اِّلجر العظيم وهو دخولهم الجنة ,وعد َّللا الذين يخشونه بالمغفرة 
 
 

 )درس : قدرة الله تعالى في اإلنسان (

 خاطئة ( أمام العبارة املناسبة  مع تصحيح ماحتته خط إذا كانت العبارة  ×( او )     السؤال األول : ضع عالمة )  
1-     (   كل البشر خلقوا من  )(28) .  تراب 
2-   (     اإلنسان بعد موته يصير )(30)كما بدأ اول مره .  ترابا 
 (30)لإلنسان في هذه الدنيا .  الخلود( كتب َّللا تعالى    ×)     -3
4-    (   . من مراحل النمو قبل الوَّلدة النطفة والعلقة ) (29) 
5-    (    ) (29) . بين الناس على كثرتهم  دون تشابهيخرج المولود إلى الدنبا 
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 السؤال الثاني : اختر اإلجابة الصحيحة من بني البدائل 
 (28)اول إنسان خلق في هذة الحياة هو  -1

 إبراهيم   ( -محمد    -   آدم )  
 
 (28)أهم المخلوقات التي فضلها َّللا على غيرها كان  -2

 الجماد ( -    اإلنسان  -) الحيوان   
 
 (28)اسم زوجة أدم عليه السالم  -3

 (    حواء -عائشة       -) مريم   
 السؤال الثالث : اكمل مايلي بكلمات مناسبة من عندك 

 (30) . النجومو لكواكبزين َّللا تعالى السماء ب ا -1
 (30) . الجبالوالبحار  زين َّللا تعالى اِّلرض ب -2
 (30 . ) البصر – السمع – العقلَّللا تعالى في اإلنسان أن جعل له من مظاهر قدرة  -3

 السؤال الرابع : أجب عن األسئلة التالية 

 (28) مباذا ميز الله تعالى اإلنسان    ؟ -1
 جمال الصورة    -1
 اعتدال الصورة   -2

 (29) ؟   الوالدةماهي مراحل النمو التي مير بها اإلنسان بعد  -2
 مراهقاً  -7                        شابا  -4         طفال رضيعا    -1

 فطيما -5كهال                    -2

 يافعا -6شيخا كبيرا            -3

 (30) كيف يستخدم اإلنسان نعمة العقل واحلواس فيما يرضى الله عز وجل ؟ -3
كب والنجوم وإلى اِّلرض ومافيها من جبال واشجار وانهار والنظر الى البحار من خالل النظر إلى مخلوقات َّللا تعالى مثال السماء كيف بناها وزينها بالكوا

 والطيور والحيوانات وغيرها 
 
 

 "(2)درس : سورة امللك "
َماء أَن َيْخِسَف بُِكُم اِّلَْرَض َفإَِذا ِهَي َتُموُر}:  قال تعالى ن فِي السَّ َماء أَن يُ 16أَأَِمنُتم مَّ ن فِي السَّ { 17ْرِسلَ َعلَْيُكْم َحاِصباً َفَسَتْعلَُموَن َكْيَف َنِذيِر}{ أَْم أَِمنُتم مَّ

َب الَِّذيَن ِمن َقْبلِِهْم َفَكْيَف َكاَن َنِكيِر} ُه بُِكلِّ َشيْ 18َولََقْد َكذَّ ْحَمُن إِنَّ ْيِر َفْوَقهُْم َصافَّاٍت َوَيْقبِْضَن َما ُيْمِسُكهُنَّ إَِّلَّ الرَّ ْن َهَذا 19ٍء َبِصيٌر}{ أََولَْم َيَرْوا إِلَى الطَّ { أَمَّ
ْحَمِن إِِن اْلَكافُِروَن إَِّلَّ فِي ُغُروٍر} ن ُدوِن الرَّ وا فِي ُعُتوٍّ َوُنفُوٍر}20الَِّذي ُهَو ُجنٌد لَُّكْم َينُصُرُكم مِّ ْن َهَذا الَِّذي َيْرُزقُُكْم إِْن أَْمَسَك ِرْزَقُه َبل لَّجُّ { أََفَمن 21{ أَمَّ

ْسَتقِيٍم}َيْمِشي ُمِكّباً عَ  ن َيْمِشي َسِوّياً َعلَى ِصَراٍط مُّ ا َتْشُكُروَن}22لَى َوْجِهِه أَْهَدى أَمَّ ْمَع َواِّْلَْبَصاَر َواِّْلَْفئَِدَة َقلِيالً مَّ { قُلْ 23{ قُلْ ُهَو الَِّذي أَنَشأَُكْم َوَجَعلَ لَُكُم السَّ
بِيٌن}25{ َوَيقُولُوَن َمَتى َهَذا اْلَوْعُد إِن ُكنُتْم َصاِدقِيَن}24َن}ُهَو الَِّذي َذَرأَُكْم فِي اِّْلَْرِض َوإِلَْيِه ُتْحَشُرو َما أََنا َنِذيٌر مُّ ِ َوإِنَّ َما اْلِعْلُم ِعنَد َّللاَّ ا َرأَْوهُ 26{ قُلْ إِنَّ { َفلَمَّ

ُعوَن} ِعَي أَْو َرِحَمَنا َفَمن ُيِجيُر اْلَكافِِريَن ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم}{ 27ُزْلَفًة ِسيَئْت ُوُجوهُ الَِّذيَن َكَفُروا َوقِيلَ َهَذا الَِّذي ُكنُتم بِِه َتدَّ ُ َوَمن مَّ { قُلْ 28قُلْ أََرأَْيُتْم إِْن أَْهلََكنَِي َّللاَّ
بِيٍن} ْلَنا َفَسَتْعلَُموَن َمْن ُهَو فِي َضاَلٍل مُّ ا بِِه َوَعلَْيِه َتَوكَّ ْحَمُن آَمنَّ ِعيٍن}{ قُلْ أََرأَْيُتْم إِ 29ُهَو الرَّ  {30ْن أَْصَبَح َماُؤُكْم َغْوراً َفَمن َيأْتِيُكم بَِماء مَّ

 

 ( أمام العبارة املناسبة  مع تصحيح ماحتته خط إذا كانت العبارة خاطئة  ×( او )   السؤال األول : ضع عالمة )  
1-     (    وعد َّللا الكافرين بأن يعاقبهم بريح شديدة تحمل  ) (34) . الحجارة 
2- (        يعتقد الكافرو )(34. ) نصرهم ورزقهمدون َّللا قادر على بأن من يعبدونه من  ن 
 (34أسفل ). على ا ( شبه َّللا تعالى الكافرون مثل الذي يمشي منكسا راسه الى   ×)      -3
 (35. َّليمكن )حياة على اِّلرض بدون ماء الان تكون يمكن (    ×)      -4
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 (33)خط بني الكلمة في العمود األول ومايناسبها من معنى في العمود الثاني السؤال الثاني : صل ب
 معناها الكلمة 

 شديدة تحمل حجارة صغيرة  ريحا تمور
 تمادوا في عنادهم واصروا على موقفهم حاصبا

 منكسا راسه الى اسفل كالدابة لجو
 تتحرك باضطراب مكبا على وجهه

 سئلة التالية السؤال الثالث : أجب عن األ

 (35) عدد األدلة على قدرة الله تعالى    ؟ -1
 أهلك اِّلمم السابقة التي كذبت الرسل ولم تؤمن بهم    -1
 وهب الطيور القدرة على الطيران في الهواء -2
 خلق اإلنسان وزوده بالحواس مثل السمع والبصر ووهبه العقل -3
 اِّلرض حفظ الجنس البشري وجعله يسكن في سائر يقاع -4

 السؤال الرابع : اكمل مايلي 
 (35. ) لالسمع والبصر ووهبه العقخلق اإلنسان وزوده بالحواس مثل  -1
 (35) . المؤمناإلنسان الذي يصل إلى هدفه وَّليضل طريقة هو اإلنسان  -2

 

 

  )  درس : املشي إلى الصالة  "حديث شريف "(

 
ذا ثوب للصالة فال تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم يقول : " إ قال : سمعت رسول َّللا  عن أنس بن مالك 

 فصلوا وما فاتكم فاقضوا فإن أحدكم في صالة ماكان يعمد إلى الصالة " 
 ( أمام العبارة املناسبة  مع تصحيح ماحتته خط إذا كانت العبارة خاطئة  ×( او )   السؤال األول : ضع عالمة )  

 (37) . في المسجد  البيت(  على المسلم أن يحرص على أداء الصالة جماعة في     ×   )  -1
2-     (    نهى الحديث الشريف المسلم من )(37) في المشي إلى الصالة    اإلسراع 
  

 معناها الكلمة 
 الطمأنينة ثوب الصالة 

 يقصد تسعون
 تسرعون السكينة

 نودي للصالة يعمد

 لثالث : أجب عن األسئلة التالية السؤال ا

 (38ما الحكمة من المشي إلى الصالة بوقار  ؟ -1
 بين أن من يمشي قاصدا أداء الصالة فكأنه في الصالة . ِّلن الرسول 

 (38)ماذا يفعل من فاته شي من الصالة  -2
  يصلي ما ادرك من الصالة مع اإلمام فإذا سلم اإلمام قام ليصلي ما فاته من الصالة

 (37) لماذا شرع اآلذان للصالة ؟  -3
  لإلعالم بدخول وقت الصالة .
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    )  درس : أحكام صالة اجلماعة (

 ( أمام العبارة املناسبة  مع تصحيح ماحتته خط إذا كانت العبارة خاطئة   ×( او )  السؤال األول : ضع عالمة )  
1-     (    تجب صالة الجماعة على كل قادر من ا  ) (40. )الحضر أو في السفرلرجال في 
 
2-     (     إذا تقدم المأمون اإلمام في الصالة )(40. )صالته     بطلت 

 (41) حضور النساء صالة الجماعة في المسجد . يجوز َّليجوز(   ×)      -3

4-     (     على المأموم أن يتبع اإلمام )(40) أفعال الصالة . في كل 

 أجب عن األسئلة التالية السؤال الثاني : 

 (41) " لصالة الجماعة حكم وفوائد كثيرة " اذكر ثالث منها   ؟ -1
 التعارف والتواصل الدائم بين افراد المجتمع المسلم  -1
 تقوية اواصر المحبة والتراحم والتآلف بين المسلمين -2
 تطبيق مبدأ المساواه بين افراد المجتمع المسلم  -3
 وال بعضهم البعض تفقد المسلمين أح -4
 إظهار قوة المسلمين وتوحيد صفوفهم وتعويدهم النظام والمظهر الحسن  -5
 

 اذكر آية قرآنية تدل على وجوب صالة الجماعة -2
اِكِعيَن { َكاَة َواْرَكُعواْ َمَع الرَّ الََة َوآُتوْا الزَّ  (40. ) قوله تعالى " }َوأَقِيُموْا الصَّ

 السؤال الثالث : اكمل مايلي 
صالة اإلستسقاء وصالة للعيدين وصالة الخسوف ة الجماعة واجبة في الصلوات الخمس وهي سنة في بعض الصلوات المسنونة مثل صال -1

 (41)والكسوف وصالة التراويح والوتر في رمضان 
 (41) لباس الغير محتشم –التطيب  –التزين يجوز للنساء حضور صالة الجماعة في المسجد ولكن بشروط منها  -2

 
 

     درس : قيام الساعة ( ) 

 يلي  فيما:ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة  1س
 (43)موقف المؤمن من قيام الساعة    -1

 (   ه لتحديد وقتها يؤمن بها ويبذل قصارى جهد –  يؤمن بها مع انه َّليعلم وقتها –) يؤمن بها ويعلم وقتها  
 (43) اإليمان بقيام الساعة  -2
 غير جائز (  - جائز     -  واجب) 
 (45)من عالمات الساعة الصغرى  -3

 (   انتشار الجهل -طلوع الشمس من المغرب      -) خروج الدابة     

 ( أمام العبارة املناسبة    ×(  او )    :ضع عالمة ) 2س

 (43) ( اإلنسان يعلم بموعد قيام الساعة . ) َّليعلم  (    ×     ) -1

2- (        من عالمات )  (45)الساعة الصغرى رفع العلم ويشرب الخمر 
3-  (       من عالمات الساعة الكبرى طلوع الشمس من المغرب ) ( .45) 
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 أكمل اجلدول بالتعريف املبسط لعالمات الساعة الكبرى : 3س
 تعريفها  العالمة

 ات َّللا َّليوقنوندابة تخرج آخر الزمان عند فساد الناس فتكلمهم بأنهم كانوا فآي خروج الدابة
 وهم أمة كبيرة من الناس تنشر الفساد والدمار في اِّلرض بطرية مروعة ظهور يأجوج ومأجوج

 أي أن الشمس في الصباح تطلع من جهة الغرب بدل طلوعها من الشرق طلوع الشمس من مغربها
  تعالى وهو رجل كذاب يدعى الربوبية ولقب بذلك لكثرة دجله وكذبه على َّللا خروج الدجال

 
 (8) 1سورة الفرقان 

 :ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة فيما يلي  3س
ْحَمِن الَِّذيَن َيْمُشوَن َعلَى اِّْلَْرِض َهْوناً {ما المقصود بكلمة " هونا " في قوله تعالى  -1  (48)   }َوِعَباُد الرَّ
 (    بضعف وذلة –    بسكينة وتواضع –   بتكبر وتجبر ) 
 (48)ود بكلمة " السالم " في قوله تعالى  } َوإَِذا َخاَطَبُهُم اْلَجاِهلُوَن َقالُوا َساَلماً {  ما المقص -2

 تحية وإقبال  ( -خوف وضعف     -   صفح وترك)  

 (48) د الرحمن يتصفون بصفات عظيمة جعلتهم يستحقون محبة الله تعالى " اذكر صفتني من صفات عباد الرحمنا: عب 4س
 لحلمالتواضع وا -1

 قيام الليل والدعاء -2

 اإلعتدال في اإلنفاق -3

 إجتناب الكبائر  -4

 مع تصحيح ماحتته خط إذا كانت العبارة خطأ . ( أمام العبارة املناسبة    ×(  او )    ضع عالمة ): 4ص
1-    (     يغضب عب )(48)ا انتهكت حرمة من حرمات َّللا تعالى .ذد الرحمن إا 
 (49( )) في الصالة والسجود هلل تعالى السهر واللعبيمضون وقتا طويال من الليل في  المؤمنون(      × )     -2
 (48) ) َّليعد اسرافا ( يعد إسرافا( اإلكثار من اإلنفاق في أوجه الخير    ×    )  -3
4-     (   . من اعظم الكبائر الشرك باهلل تعالى )(48) 
 

 (9مقاومة قريش للدعوة )

 مع تصحيح ماحتته خط إذا كانت العبارة خطأ ( أمام العبارة املناسبة    ×(  او )    ضع عالمة ) : 1س
1- (       ) (51) . وقف كفار قريش بكل قوة في وجه الدعوة اإلسالمية 
 (52) (.)قتله اخراجه من مكةبان اتفقوا على  تفقت قريش بعد ان تشاورو في التخطيط لقتل الرسول ا(   ×    ) -2
 (52)  . ) ابوبكر الصديق ( علي بن ابي طالب( اول من اسلم من الرجال كان   ×  )   -3
 (53" ) لم تستطع من صد الرسول" من نشر دعوة اإلسالم .   صد الرسول( استطاعت قريش من   ×  )   -4

 (52-51) : " قاومت قريش الدعوة اإلسالمية بأساليب متعددة " أذكر ثالثة منها ؟ 2س
 غراءوسائل اإل -1

 اِّلذى النفسي   -2

 اِّلذى الجسدي -3

 التخطيط للقتل  -4

 (51) ؟لدعوة لترك ا :ماهي وسائل اإلغراء التي أعطتها قريش للرسول 3س
 المال والجاه   

 (52) ؟ س: اذكر انواع األذى النفسي الذي استخدمته قريش على النبي 
 اتهموه بالكذب والكهانة والسحر والجنون .
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 (10صالة املسبوق)

 (55)  على: " فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا " احلديث يدل  1س
 يخير المصلي بين قضاء الركعات أو تركها (  -   قضاء المصلي مافاته من ركعاتضرورة  -  ركعات) عدم قضاء مافات من 

  : عرف صالة املسبوق ؟  2س
 هي أية صالة مفروضة تؤدي جماعة ويتأخر عنها المصلي .

 
 (11) 2فرقانسورة ال

 قال تعالى : 
وا ِكَراماً} وا بِاللَّْغِو َمرُّ وَر َوإَِذا َمرُّ وا َعلَْيَها ُصّماً َوُعْمَياناً}72َوالَِّذيَن ََّل َيْشَهُدوَن الزُّ ِهْم لَْم َيِخرُّ ُروا بِآَياِت َربِّ َنا َهْب لََنا 73{ َوالَِّذيَن إَِذا ُذكِّ { َوالَِّذيَن َيقُولُوَن َربَّ

قِيَن إَِماماً}ِمْن أَ  َة أَْعُيٍن َواْجَعْلَنا لِْلُمتَّ اتَِنا قُرَّ يَّ ًة َوَساَلماً}74ْزَواِجَنا َوُذرِّ { َخالِِديَن فِيَها َحُسَنْت ُمْسَتَقّراً 75{ أُْولَئَِك ُيْجَزْوَن اْلُغْرَفَة بَِما َصَبُروا َوُيلَقَّْوَن فِيَها َتِحيَّ
ْبُتْم َفَسْوَف َيُكوُن لَِزاماً}{ قُلْ َما َيْعَبأُ بِ 76َوُمَقاماً}  {77ُكْم َربِّي لَْوََّل ُدَعاُؤُكْم َفَقْد َكذَّ

 

 (59) : استخرج من اآليات السابقة ثالث صفات لعباد الرحمن 1س
 اجتناب شهادة الزور واللهو-1
 قبول المواعظ-2
 الدعاء-3

 (59؟ ) : اذا مررت مبجلس فيه لغو ولهو كيف تتصرف 2س
 س وَّل اشارك فيه اطلع من المجل

 (58) دعاء عباد الرحمن أن يرزقهم الله تعالى زوجات صاحلاتاآلية التي تتحدث عن السابقة : استخرج من اآليات  3س
قِيَن إِ  َة أَْعُيٍن َواْجَعْلَنا لِْلُمتَّ اتَِنا قُرَّ يَّ َنا َهْب لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا َوُذرِّ ً َوالَِّذيَن َيقُولُوَن َربَّ  َماما

 

 ( أمام العبارة املناسبة    ×(  او )    ضع عالمة ) 4س 
1- (        ) (60. ) َّلينقص من ملكه شيئاَّللا سبحانه وتعالى غني عن عباده وأنه 
 (59استمروا على كفرهم  ) . جلسو وأنصتو لهالكفار والمنافقين إذا استمعوا الى كالم َّللا تعالى  (   ×)     -2
 

 (12) انواع السجود

  ( أمام العبارة املناسبة    ×(  او )    ضع عالمة ) :1س 

1- (      ) (61. ) تبارك وتعالى كمال الخضوع هللهيئة السجود تدل على 
2- (     ) (61. ) وسائر جسمه في حال السجود يباعد قليال بين يديهعلى الرجل ان 
3-  (     ) (61. ) السجودالى جسدها في حال  تضم يديهاعلى المراة ان 
 (61. " سجدتين "  ) فقط في كل ركعة سجدة واحدةعلى المصلي ان يسجد (   ×   )-4
5-(      سجود التالوة يسجدها المسلم اذا )(62. ) تال آية فيها سجود 
6-   (   سجود الشكر )(62. ) شكرا هلل تعالىتجدد النعم او ابتعاد النقم كون عند ت 
 

 جابة الصحيحية فيما يلي ضع دائرة حول اإل:2س
 (61) في كل ركعة  لميسجد المس -1
   اربع سجدات ( – سجدتان –سجدة واحدة ) 
 (62)  السجدات في سجود السهو عدد  – 2
(   1   – 2    - 3  ) 
 (62)عدد السجدات في سجود التالوة  -3

   (1   – 2    - 3  ) 
 (62) الشكرعدد السجدات في سجود  -4
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   (1   – 2    - 3  ) 

 : أجب عن األسئلة التالية ؟:3س
 (61" اذكرها . ) َّليكون تمام السجود اَّل بوضع اَّلعضاء السبعة: "  1س 
 القدمين  –الجبهة - اِّلنف -الكفين  - الركبتين  :  1جـ 

 (61)  ؟  لماذا شرع اَّلسالم سجود السهو :  2س  
 . اإلنسان معرض للسهو والنسيان في صالته ِّلن:  2جـ 
 

 (13) 1سورة القلم
 قال تعالى 

َك بَِمْجُنوٍن}1ن َواْلَقلَِم َوَما َيْسُطُروَن} َك لََعلى ُخلٍُق َعِظيٍم}3{ َوإِنَّ لََك َِّلَْجراً َغْيَر َمْمُنوٍن}2{ َما أَنَت بِنِْعَمِة َربِّ ُكُم 5{ َفَسُتْبِصُر َوُيْبِصُروَن}4{ َوإِنَّ { بِأَييِّ
َك ُهَو أَْعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيلِِه َوُهَو أَْعلَُم بِاْلُمْهَتِديَن}{ إِنَّ رَ 6اْلَمْفُتوُن} بِيَن}7بَّ وا لَْو ُتْدِهُن َفُيْدِهُنوَن}8{ َفاَل ُتِطِع اْلُمَكذِّ ٍف 9{ َودُّ { َوََّل ُتِطْع ُكلَّ َحالَّ

ِهيٍن} اء بَِنِميٍم}10مَّ شَّ اٍز مَّ اٍع لِّْلَخْيِر ُمْعَتٍد 11{ َهمَّ { إَِذا ُتْتلَى َعلَْيِه آَياُتَنا َقالَ أََساِطيُر 14{ أَن َكاَن َذا َماٍل َوَبنِيَن}13{ ُعُتلٍّ َبْعَد َذلَِك َزنِيٍم}12أَثِيٍم}{ َمنَّ
لِيَن}  {16{ َسَنِسُمُه َعلَى اْلُخْرُطوِم}15اِّْلَوَّ

 : 1س

 (64؟ )بماذا اقسم اهلل تعالى في هذه السورة  -1 
 بالقلم    

 اآلية الدالة على مايلي :من اآليات السابقة   : استخرج 2س

 (64)مستمر الينقطع  جزاء محمد  -1

 َوإِنَّ لََك َِّلَْجراً َغْيَر َمْمُنونٍ   
 (64) اليخفى على اهلل تعالى كفر كافر وال إيمان مؤمن  -2

َك ُهَو أَْعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيلِِه َوُهَو أَْعلَُم بِاْلُمْهَتِدينَ   إِنَّ َربَّ
 (64) الكافر ال يؤمن بآيات اهلل تعالى  -3

لِينَ إ                 ِ  َذا ُتْتلَى َعلَْيِه آَياُتَنا َقالَ أََساِطيُر اِّْلَوَّ

 (66)ها بالكفر واإلساءة لصفات الرجل الذي انعم الله عليه باملال والبنني لكنه قابالسابقة : استخرج من اآليات  3س
 إيذاء  الناس  -منع الخير    -فساد بين الناس  اإل  -الذل     -كثرة الحلف  

 

 (66-65) به من العلوم واملعارف على ثالثة أمور " ماهي ؟  أقسم الله تعالى بالقلم وماكتب " :  4س
 .  نفي الجنون عن النبي  -1

 ثواب عظيم من َّللا تعالى على صبره في تبيلغ الدعوة .  للرسول  -2

 صاحب خلق عظيم .  محمد  -3
 (14) ائل االعمالمن فض

 ( أمام العبارة املناسبة   ×(  او )     ضع عالمة ):1س 
1-     (    امر َّللا تعالى عباده ببناء المساجد وعمارتها )(68. )  بالصالة 
2-      (   يعتبر الوضؤ )(69. ) شرط لصحة الصالة 
 ( 69. يشترط  . )  على المسلم الوضؤَّليشترط ( اذا كان الجو بارد قارس    ×)     -3
4-      (   تعتبر المساجد )(69. )في اَّلرض  بيوت َّللا 
5-    (     ) شبه الرسول  (70. ) العدو في الحرب كالجندي المسلم المرابط لقتالمن ينتظر الصالة بعد الصالة 
6-(        ) تكرار الرسول  (70).  فضل انتظار الصالةقوله " فذلكم الرباط " يدل على 
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 اكمل :: 2س 
 (69. ) سيئة من سيئاتهويغفر له بالخطوة الثانية   حسنة د فان َّللا يكتب بكل خطوة يخطوهااذا ذهب المسلم الى المسج -1

 ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحية فيما يلي س :
 " أَّل أخبركم "   المخاطب في الرسول  -1
 الناس جميعا (   –المشركون  – المسلمون) 
 (68)كلمة " مكاره " عني     – 2

 (   اَّلمور الشاقة -مبطالت الصالة      –)  مكروهات الصالة    
 (68)كلمة " الخطايا " تعني   -3

 ( جمع خطب وهي كثرة الرسائل  -     جمع خطيئة وهي المعصية –)   جمع خطوة وهي كثرة المشي   
 

 (15) دعوة اهل الطائف اىل االسالم

 ( أمام العبارة املناسبة   ×(  او )    مة )  ضع عال: 1س
1-       (      استمر الرسول )  (71. )في مكة يدعو قومه الى اَّلسالم   عشر سنواتاكثر من 
 (71. " تكره )  كل من دخل في دعوة محمد تحب كانت قريش (     ×)       -2
 (71. " من مكة الى المدينة " ) كة المكرمةالمدينة الى ممن  كانت هجرة الرسول (    ×)       -3
4-     (       ) من دعوته  كان موقف اهل الطائف  (71. )انه لم يؤمن به احد منهم 

 ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحية فيما يلي : 2س
 (71) في هجرته الى الطائف الذي رافق الرسول  -1
 (   بلمعاذ بن ج – اسامة بن زيد  –   زيد بن حارثة) 
 (71)أكثر من في الطائف  بقى الرسول  – 2

 يوم /ايام (   30 -     20 –    10)  
  ( .72)الغالم الذي اتى بالعنب للرسول  -3

 (  فرناس -     عداس –   عباس)   
 (73) مكان " نخلة " الذي استمع لقراءة القرآن عندما وصل الرسول  -4

 (  جن -مالئكة    -) انس  
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 " (2" القلم )درس : سورة  
َها ُمْصبِِحيَن}:  قال تعالى ِة إِْذ أَْقَسُموا لََيْصِرُمنَّ ا َبلَْوَناُهْم َكَما َبلَْوَنا أَْصَحاَب اْلَجنَّ ُنوَن}17إِنَّ ْْ تَه َوُهتْم َنتاٌُِموَن}18{ َوََل َيْستَت بر تن رَّ َِّ مر لَْيَهتا َطتاٌِ ََ  ََ { 19{ َفَطتا

ِريمِ  لَتى َحتْرُِْكْم إِن ُكنتُتْم َصتاِرِميَن}21{ َفَتَناَدوا ُمْصبِِحيَن}20}َفأَْصَبَحْت َكالصَّ ََ لَتْيُكم 23{ َفتانَطلَُُوا َوُهتْم َيَتَاتاَفُتوَن}22{ أَِن اْغتُدوا  ََ َها اْلَيتْوَم  { أَن َلَّ َيتْدُالَنَّ
{ ْسِكينِّ لَى َحْرٍد َقاِدِريَن}24مر ََ ا َرأَْوَها َقالُوا إِنَّ 25{ َوَغَدْوا  ُحوَن}27{ َبلْ َنْحُن َمْحُروُموَن}26ا لََضالُّوَن}{ َفلَمَّ { َقالُوا 28{ َقالَ أَْوَسُطُهْم أَلَْم أَقُل لَُّكْم لَْوََل ُتَسبر

ا َظالِِميَن} ا ُكنَّ َنا إِنَّ لَى َبْعٍض َيَتََلَوُموَن}29ُسْبَحاَن َربر ََ ا ُكنَّ 30{ َفأَْقَبلَ َبْعُضُهْم  َنتا 31ا َطاِغيَن}{ َقالُوا َيا َوْيلََنا إِنَّ تا إِلَتى َربر ْنَهتا إِنَّ َنتا أَن ُيْبتِدلََنا َاْيتراِّ مر َسى َربُّ ََ  }
 {33{ َكَذلَِه اْلَعَذاُب َولََعَذاُب اْْلِاَرِة أَْكَبُر لَْو َكاُنوا َيْعلَُموَن}32َراِغُبوَن}

 ح ماحتته خط إذا كانت العبارة خاطئة ( أمام العبارة املناسبة  مع تصحي  ×( او )    السؤال األول : ضع عالمة )  
1-   (       ) (78). من الْمار إذا نضجت  يأاذوا نصيبهمكان الرجل الصالح صاحب البستان يدَو الفُراء والمساكين 
 (78)منافض .   َالكان اإلاوة َند ذهابهم للبستان مبكرين يتكلمون بصوت (     ×)     -2

 (19) كلمة في العمود األول ومايناسبها من معنى في العمود الثاني السؤال الثاني : صل بخط بني ال

 معناها الكلمة 
 يُصد بها هنا البستان الجميل لَْوَناُهمْ ب

 امتحنا كفار قريش اْلَجنَّةِ 
 َِّ لَْيَها َطاٌِ ََ  ََ  يتناجون بصوت منافض  َفَطا
ِريمِ   هلكها أصابها بَلء من هللا تعالى فأ َفأَْصَبَحْت َكالصَّ

 حرقت فصارت كالليل اَلسود َيَتَااَفُتونَ 

  أكمل اجلمل التالية بكلمات مناسبة من عندك :  نيالسؤال الثا
 (78. )  العذبةوالمياه المْمرة كان للرجل الصالح بستان جميل فيه األشجار  -1
 (78. ) ناٌمونبينما الفُراء  مبكرإجتمع اإلاوة َلى قطَ الْمار في وقت  -2

 ؤال الثالث : أجب عن األسئلة التالية الس
 (79) ؟   كيَ َاقب هللا تعالى اَلاوة َلى سوء َملهم مع الفُراء  -1

 ارسل هللا الى بستانهم بَلء منه احرق األشجار وأفسد الْمار
 

 ( حقوق الوالدين )درس : 

 يح ماحتته خط إذا كانت العبارة خاطئة ( أمام العبارة املناسبة  مع تصح  ×( او )    السؤال األول : ضع عالمة )  
 (86)الوالدان  .  هو المسؤول َن رَاية اَلسرة والحفاظ َليها  الوالد فُط)   ×    (   -1
2-    (    ) (86. )  نحوهما  يؤدوا ماَليهم من واجباتَلى األوَلد أن يُدروا دور الوالدين وأن 
3-    (    ) (86وتوفير المسكن لهما َند الكبر . ) مااإلنفاق َليهمن حُوق الوالدين 
 ( 87اإلحسان إليهما في الدنيا . بل يجب  ) فَل يجب( إذا كانا الوالدين كافرين    ×)    -4

  أكمل اجلمل التالية بكلمات مناسبة من عندك :  نيالسؤال الثا
 (86. )  لهما بالرحمة والمغفرة  الدَاءمن حُوق الوالدين بعد وفاتهما  -1
 (87. ) هللا " َلطاَة لمالوق في معصية قال رسول هللا  -2

 السؤال الثالث : أجب عن األسئلة التالية 
َيانِي َصِغيراِّ {َلى ماذا يدل قوله تعالى في اْلية التالية  :  1س  بر اْرَحْمهَُما َكَما َربَّ  (86) ؟    } َوقُل رَّ
 ن بعد وفاتهما .: تدل َلى الدَاء بالرحمة والمغفرة للوالدي 1جـ 
 

ٍَّ َوَلَ َتْنَهْرُهَما } َلى ماذا يدل قوله تعالى في اْلية التالية  :  2س  ُ  (87) ؟    {} َفَلَ َتُُل لَُّهَما أ
 : َلى األوَلد طاَة الوالدين وإحترامهما وَدم التأفَ من أوامرهما  . 2جـ 
 

 (87) ؟   ماجزاء َاق والديه   :  3س 
 " َْلْة َليدالون الجنة العاق لوالدية والمدمن َلى الامر والمنان بما اَطى "   . عالى حسابا َسيرا لُول الرسول : يحاسبه هللا ت 3جـ 
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 )درس : من أكبر الكبائر لعن الوالدين   (
 

قال : يلعن الرجل والديه ؟ إن من أكبر الكباٌر أن يلعن الرجل والديه قيل : يارسول هللا وكيَ "  رسول هللا  قالقال : َبدهللا بن َمرو َن 
 "  ىيسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه 

 ( أمام العبارة املناسبة  مع تصحيح ماحتته خط إذا كانت العبارة خاطئة  ×( او )   السؤال األول : ضع عالمة )  
 (90) من اكبر الكباٌر.    األمور الصغيرةيعتبر لعن الوالدين من )    ×    (   -1
2-    (    ) (90. )  التي نهى هللا تعالى َن فعلها  وهي المعصيةالكباٌر جمع كبيرة 
 

 : أجب عن األسئلة التالية  نيالسؤال الثا
 (89) ؟   مامعنى كلمة اللعن في الحديث الشريَ السابق  :  1س 
 من رحمة هللا تعالى . : معنى اللعن الطرد من رحمة هللا تعالى فالذي يلعن شاصاِّ يدَو َليه بالطرد 1جـ 
 

 (98) ؟   كيَ يلعن الرجل والدية   :  2س 
 .  اْلار فيُوم اْلار بسب والدي األول  يإذا إاتلَ أْنين فيتبادَلن السباب والتشتاٌم فيُوم األول بسب والد:  2جـ 
 

 (90) ؟   أذكر اربع من الكباٌر   :  3س 
 قتل النفس بغير الحق -8شرب الامر   -7لسحر     -6السرقة      -5الغيبة        -4الغش         -3     َُوق الوالدين  -2الشره باهلل       -1:  3جـ 
 

 "(3)درس : سورة القلم "
ِعيِم}:  قال تعالى اِت النَّ ِهْم َجنَّ نَد َربر َِ ُِيَن  ََ َتْحُكُموَن}{ َما لَُكْم كَ 35{ أََفَنْجَعلُ اْلُمْسلِِميَن َكاْلُمْجِرِميَن}34إِنَّ لِْلُمتَّ { إِنَّ لَُكْم 37{ أَْم لَُكْم ِكَتابِّ فِيِه َتْدُرُسوَن}36ْي

ُروَن} لَْيَنا َبالَِغةِّ إِلَى َيْوِم اْلَُِياَمِة إِنَّ لَُكْم لََما َتْحُكُموَن}38فِيِه لََما َتَايَّ ََ يمِّ}39{ أَْم لَُكْم أَْيَمانِّ  َِ ْم ُشَرَكاء َفْلَيأُْتوا بُِشَرَكاٌِِهْم إِن { أَْم لَهُ 40{ َسْلُهم أَيُّهُم بَِذلَِه َز
ُجوِد َفََل َيْسَتِطيُعوَن}41َكاُنوا َصاِدقِيَن} ْوَن إِلَى السُّ ََ ن َساٍق َوُيْد ََ  َُ ُجوِد َوُهْم 42{ َيْوَم ُيْكَش ْوَن إِلَى السُّ ََ { َااِشَعةِّ أَْبَصاُرُهْم َتْرَهُُهُْم ِذلَّةِّ َوَقْد َكاُنوا ُيْد

ْن َحْيُث ََل َيْعلَُموَن}43َسالُِموَن} ُب بَِهَذا اْلَحِديِث َسَنْسَتْدِرُجهُم مر }44{ َفَذْرنِي َوَمن ُيَكذر ْغَرٍم 45{ َوأُْملِي لَُهْم إِنَّ َكْيِدي َمتِينِّ ن مَّ { أَْم َتْسأَلُُهْم أَْجراِّ َفهُم مر
َُلُوَن} ْْ نَدُهُم اْلَغْيُب َفُهْم َيْكُتُبوَن}46مُّ َِ َه َوََل َتُكن َكَصاِحِب اْلُحوِت إِْذ َناَدى َوُهَو َمْكُظومِّ}{ فَ 47{ أَْم  ِه لَُنبَِذ 48اْصبِْر لُِحْكِم َربر بر ن رَّ { لَْوََل أَن َتَداَرَكُه نِْعَمةِّ مر

الِِحيَن}49بِاْلَعَراء َوُهَو َمْذُمومِّ} ُه َفَجَعلَُه ِمَن الصَّ } { َوإِن َيَكاُد الَِّذينَ 50{ َفاْجَتَباهُ َربُّ ُه لََمْجُنونِّ ْكَر َوَيُُولُوَن إِنَّ ا َسِمُعوا الذر { 51َكَفُروا لَُيْزلُُِوَنَه بِأَْبَصاِرِهْم لَمَّ
 {52َوَما ُهَو إَِلَّ ِذْكرِّ لرْلَعالَِميَن}

 ( أمام العبارة املناسبة  مع تصحيح ماحتته خط إذا كانت العبارة خاطئة  ×( او )   السؤال األول : ضع عالمة )  
1-     (      ) (93. ) وَلينُضي َليزول نعيمهاالسعداء يوم الُيامة لهم جنات النعيم التي 
2-     (      ) (94. ) ليزدادوا إْماالنعم التي انعمها هللا تعالى للمجرمين في الدنيا ماهي إَل إستدراج لهم 
 (94)يونس .  َليه السَلم  َيسىبطنه سالما هو  النبي الذي أبتلعه الحوت ْم أارجه هللا تعالى من)    ×    (   -3
 

 (93)السؤال الثاني : صل بخط بني الكلمة في العمود األول ومايناسبها من معنى في العمود الثاني 
 معناها الكلمة 
يمِّ  َِ  َندما يشتد األمر َند الحساب َز

ن َساقٍ  ََ  َُ  أمهلهم َيْوَم ُيْكَش
 كفيل ضامن َوأُْملِي لَهُمْ 

 سيدنا يونس بن متى َليه السَلم  ْيِدي َمتِينِّ كَ 
 َُابي شديد اِحِب اْلُحوتِ صَ 
 

 : أجب عن األسئلة التالية  لثالسؤال الثا
ََ َتْحُكُمونَ قال تعالى "  :  1س  هذه اْلية  وهذه اْلية رد َلى المجرمين الذين يدَون أن لهم مْل ما للمؤمنين من ْواب طلب هللا منهم في"  َما لَُكْم َكْي

 (94) ؟    َْلث طلبات ماهي
 أن يحضروا كتابا منزَلِّ يعدهم بذله إن كان َندهم ذله الكتاب . -1:  1جـ 

 أن يْبتوا أن هللا تعالى قد أَطاهم وَداِّ بداول الجنة .  -2         
 أن يأتوا بآلهتهم التي َبدوها من دون هللا تعالى لتضمن لهم الجنة . -3         
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 : التوكل والتواكل ()درس 

 ( أمام العبارة املناسبة  مع تصحيح ماحتته خط إذا كانت العبارة خاطئة  ×( او )   السؤال األول : ضع عالمة )  
1-     (       ) (98. ) َن األاذ باألسباب والُعود َن العمل  التكاسلالتواكل هو 
2-     (    إذا اإلنسان لم ينجح في تحُيق مايريد )  بل يرضى بماقسمه هللا له . َليساط وَليغضبفإنه 
 

  أكمل اجلمل التالية بكلمات مناسبة من عندك :  نيالسؤال الثا
 (98. )    حسبهومن يتوكل َلى هللا فهو  -1
 (97. ) وكلاَُلها وت لألَرابي الذي سأله َن بعيره أيعُله أو يطبُه فُال  قال رسول هللا  -2
 

 جب عن األسئلة التالية : أ لثالسؤال الثا
 (97) ؟   ما حُيُة التوكل  :  1س 
 : َبارة َن تفويض األمر إلى هللا تعالى واإلَتماد َليه مع األاذ باألسباب . 1جـ 
 

َ ُيِحبُّ اْلمُ َلى ماذا تدل اْلية الكريمة التالية قال تعالى  :  2س  ِ إِنَّ هللاه لَى هللاه ََ لْ  َزْمَت َفَتَوكَّ ََ لِيَن {} َفإَِذا   (97) ؟  َتَوكر
 : تدل َلى أن اإلنسان إذا أراد أن يُوم بأي َمل َليه أن يتوكل َلى هللا تعالى  2جـ 
 

  ( أمام العبارة التي تدل على التواكل 2( أمام العبارة التي تدل على التوكل ورقم )1ضع رقم ):  رابعالسؤال ال
 ( سافر ولم يحمل معه نُوداِّ . 2)   
 مل يعمل في مصنع لكسب قوت َياله .( َا  1)  
 ( فُير يجلس في البيت ينتظر الغني .  2)  
 ( يُود السيارة وَليربط حزام األمان .  2)  
 ( طالب يذاكر دروسه .  1)  
 
 

 "(1)درس : سورة الواقعة  "
 

ََُسمِّ لَّْو َتعْ 75َفََل أُْقِسُم بَِمَواقِِع النُُّجوِم}:  قال تعالى ُه لَ ِظيمِّ}{ َوإِنَّ ََ ُه لَُُْرآنِّ َكِريمِّ}76لَُموَن  ْكُنوٍن}77{ إِنَّ ُه إَِلَّ اْلُمَطهَُّروَن}78{ فِي ِكَتاٍب مَّ { 79{ َلَّ َيَمسُّ
بر اْلَعالَِميَن} ن رَّ ْدِهُنوَن}80َتنِزيلِّ مر ُبوَن}81{ أََفبَِهَذا اْلَحِديِث أَنُتم مُّ ُكْم ُتَكذر { 84{ َوأَنُتْم ِحيَنٌٍِذ َتنُظُروَن}83َفلَْوََل إَِذا َبلََغِت اْلُحْلُُوَم} {82{ َوَتْجَعلُوَن ِرْزَقُكْم أَنَّ

 {87{ َتْرِجُعوَنَها إِن ُكنُتْم َصاِدقِيَن}86{ َفلَْوََل إِن ُكنُتْم َغْيَر َمِدينِيَن}85َوَنْحُن أَْقَرُب إِلَْيِه ِمنُكْم َولَِكن َلَّ ُتْبِصُروَن}
 

 ( أمام العبارة املناسبة  مع تصحيح ماحتته خط إذا كانت العبارة خاطئة  ×( او )   السؤال األول : ضع عالمة )  
1-     (       ) (101. )   تسبح هلل تعالىكل مافي الكون من نجوم وكواكب وغيرها 
2-     (     الُرآن الكريم ) (101)  . من التغيير والتحريَ من هللا تعالى محفوظ 
 

 (93)بخط بني الكلمة في العمود األول ومايناسبها من معنى في العمود الثاني  السؤال الثاني : صل
 معناها الكلمة 

 مصون محفوظ بَِمَواقِِع النُُّجومِ 
ْكُنونٍ   منازلها ومجاريها  ِكَتاٍب مَّ

ْدِهُنونَ   أَلى مجرى الطعام مُّ
 مكذبون متهاونون ْلُحْلُُومَ 
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  التالية بكلمات مناسبة من عندك  أكمل اجلمل:  لثالسؤال الثا
 (101. )    النجوم أقسم هللا تعالى قسماِّ َظيماِّ بمواقع  -1
 .  المطهرونالُرآن الكريم َليمسه إَل  – 2
 

 : أجب عن األسئلة التالية  رابعالسؤال ال
 (101) ؟   " للُرآن الكريم مكانة َظيمة تمْلت في َدة أمور" أذكر إْنان منها  :  1س 
 كريم بمصدره فهو منزل من َند هللا تعالى . -1:   1 جـ

 كريم بمكانته وتعاليمه وأهدافه . -2          
 محفوظ من هللا تعالى من التغيير والتحريَ والتبديل . -3          
 مكرم َلتمسه إَل األيادي الظاهرة , -4          

 
 

 )درس : اإلسراء واملعراج (

 ( أمام العبارة املناسبة  مع تصحيح ماحتته خط إذا كانت العبارة خاطئة   ×( او )    ة )  السؤال األول : ضع عالم
1-    (      )(104) .  من البعْة 11شهر رجب في السنة  حدْت معجزة اإلسراء والمعراج في 
2-     (     لما وصل النبي )  ( 105اماِّ . ) صلى باَلنبياء إمإلى المسجد األقصى 
 

 دائرة حول اإلجابة الصحيحة من بني البدائل املعطاه : ضع  لثانيال االسؤ
 (104)يحتفل المسلمون بذكرى اإلسراء والمعراج في شهر ..... من كل َام   -1

 (  رجب   -رمضان     -)  شعبان       
 (104في رحلة اَلسراء راكبا دابة تسمى ..... ) إنطلق الرسول  -2

 البيرق  (     -    اقالبر -)  المراق      
 

  أكمل اجلمل التالية بكلمات مناسبة من عندك :  لثالسؤال الثا
 (104. )     في الُدس  األقصىفي مكة المكرمة إلى المسجد الحرام كانت رحلة اإلسراء من المسجد  -1
 (104َليه السَلم . ) جبريلرحلة اإلسراء أمين الوحي  في الذي رافق نبينا محمد  -2
 

 : أجب عن األسئلة التالية  رابعسؤال الال
 (105) ؟   ما أهمية المسجد األقصى للمسلمين   1س 
 أنه أولى الُبلتين . -1:   1جـ 

 ْالث الحرمين الشريفين . -2          
 أنه أحد المساجد التي يُصدها المسلم لعبادة هللا تعالى . -3          

 
 (105) ؟  آيات ربه الكبرى " أذكر إْنان منها  في رحلته هذه بعض " في رحلة المعراج رأى الرسول  2س 
 الجنة ونعيمها والنار وَذابها  . -1:   2جـ 

 سدرة المنتهى وهي شجرة َظيمة بالغة الحسن والجمال . -2          
 جنة المأوى التي تأوي إليها المَلٌكة وأرواح الشهداء والمُربين . -3          
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 "  ( 2: سورة الواقعة " )درس 
بِيَن}:  قال تعالى َُرَّ ا إِن َكاَن ِمَن اْلُم ُة َنِعيٍم}88َفأَمَّ ا إِن َكاَن ِمَن أَْصَحاِب اْلَيِميِن}89{ َفَرْوحِّ َوَرْيَحانِّ َوَجنَّ ا 91{ َفَسََلمِّ لََّه ِمْن أَْصَحاِب اْلَيِميِن}90{ َوأَمَّ { َوأَمَّ

بِينَ  الريَن} إِن َكاَن ِمَن اْلُمَكذر ْن َحِميٍم}92الضَّ َه اْلَعِظيِم}95{ إِنَّ َهَذا لَُهَو َحقُّ اْلَيُِيِن}94{ َوَتْصلَِيُة َجِحيٍم}93{ َفُنُزلِّ مر ْح بِاْسِم َربر  {96{ َفَسبر

 (108)صل بخط بني الكلمة في العمود األول ومايناسبها من معنى في العمود الثاني  -1 :  ألولالسؤال ا
 عناهام الكلمة 
 الابر الْابت الذي َلشه فيه  َفَرْوحِّ 
 ضيافة بماء شديد الحرارة  َرْيَحانِّ 

ْن َحِميمٍ   رزق حسن  َفُنُزلِّ مر
 راحة وطمأنينة  َحقُّ اْلَيُِينِ 

 
 ( 109-108)صل باط بين الفٌة ومعناها  -2           

 معناها  الفٌة
 بالحق لما جاءهم هم أهل الشُاوة الذين كذبوا  المُربون

 هم دون المُربين في المنزلة  أصحاب اليمين
 سمو بذله لرفعة درجاتهم وَلو مراتبهم في الجنة  المكذبون الضالون

 

  أكمل اجلمل التالية بكلمات مناسبة من عندك :  نيالسؤال الثا
 (107. )     النار يهم ساط هللا تعالى ومصيرهم والمكذبون الضالون َل الجنةالمؤمنون لهم مكانه َند هللا تعالى ومصيرهم  -1
 
 

 )درس : أحكام صالة اجلماعة  (

 ( أمام العبارة املناسبة  مع تصحيح ماحتته خط إذا كانت العبارة خاطئة   ×( او )    السؤال األول : ضع عالمة )  
 (111) يجوز لها .  للمرأة أن تصلي الجمعة في المسجد َليجوز(      ×)    -1
2-     (     )( 121. )  صَلة الجمعة بدون اطبة تصح َل 
 

  أكمل اجلمل التالية بكلمات مناسبة من عندك :  نيالسؤال الثا
 (111. )      كلمتهم  توحيدالمسلمين وتساَد َلى  قوةإن صَلة الجمعة تزيد من  -1
اَلكْار من  –قراءة سورة الكهَ  –التطيب  –لبس الْياب الحسنة  –غتسال اَل –السواه لصَلة الجمعة َدة سنن يجب أن يُوم بها المسلم منها  -2

 الصَلة َلى النبي 
 افيفتين .  ركعتينأن تصلي  هإذا دالت للمسجد يوم الجمعة واَلمام ياطب َلى -3
 

 : أجب عن األسئلة التالية  ثالثالسؤال ال
 (111) ؟   " شرَت صَلة الجمعة لحكم َديدة " أذكر هذه الحكم    1س 
 أنها تجمع المسلمين في َيدهم األسبوَي . -1:   1جـ 

 كذله اطبة الجمعة تعلمهم أمور دينهم . -2          
 

 (111) ؟   ماحكم صَلة الجمعة    2س 
 :  صَلة الجمعة واجبة َلى كل رجل مسلم بالغ َاقل مُيم . 2جـ 
 

 (112) ؟   ماحكم اإلغتسال لصَلة الجمعة    3س 
 اإلغتسال لصَلة الجمعة سنة  . :  3جـ 
 

 (113) ؟   ماحكم من يتكلم واإلمام ياطب    4س 
 :  من يتكلم واإلمام ياطب ياالَ السنة ويحرم من أجر صَلة الجمعة  . 4جـ 
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 )درس : أبوعبيدة بن اجلراح  (
 

 ته خط إذا كانت العبارة خاطئة ( أمام العبارة املناسبة  مع تصحيح ماحت  ×( او )    السؤال األول : ضع عالمة )  
 (115. سعد بن معاذ  )  معاذ بن جبلآاى رسول هللا بين ابوَبيدة بن الجراح وبين )   ×    (   -1
 (116. الطاَون )  السكري( مات ابوَبيد بالشام بمرض     ×)    -2
3-     (    لُب الرسول )  أمين األمةابوَبيدة بن الجراح بلُب  . 

 دائرة حول اإلجابة الصحيحة من بني البدائل املعطاه : ضع  لثانيالسؤال ا
 (105)أسلم أبوَبيدة بن الجراح َلى يد الاليفة    -1

 َلي بن ابي طالب  (   -َْمان بن َفان    -   )  ابوبكر الصديق    
 (105)هاجر أبوَبيدة بن الجراح إلى الحبشة في الهجرة     -2

 (  الْالْة   -  يةالْان  -   األولى)      
 (105)توفى أبوَبيدة بن الجراح وَمره     -3

 ( َاما   58   -  57ا  -   56)      
 

 : أجب عن األسئلة التالية  ثالثالسؤال ال
 (115) ؟   " إتصَ الصحابي أبوَبيدة بن الجراح بعدة صفات كريمة " أذكر هذه الصفات    1س 
 وقلب واَي  . –كر وَُل مف –:  كان ذا ذكاء قوي  1جـ 
 

 )درس : صالة املريض  (

 ( أمام العبارة املناسبة  مع تصحيح ماحتته خط إذا كانت العبارة خاطئة   ×( او )    السؤال األول : ضع عالمة )  
 (811)  . نهاية الصَ منتصَ الصَإذا حضر المريض الذي َليستطيع الصَلة قاٌماِّ أن يجلس َلى الكرسي في )   ×    (   -1
2-    (    المريض الذي َليُدر َلى الجلوس في المسجد يؤدي صَلته ) ِّ(119َلى جنبه األيمن إن أمكن له ذله . ) في بيته مضطجعا 
 

  أكمل اجلمل التالية بكلمات مناسبة من عندك :  نيالسؤال الثا
 (119) .  الُبلةورجَله نحو  ظهرهمستلُياِّ َلى  إذا لم يتمكن المريض من أداء الصَلة َلى جنبه اليمن أو األيسر فإنه يصلي -1
 (119تكبيرات . ) امس وإذا لم يتمكن من ذله َليه أن يكبر سراِّ إذا لم يستطيع المريض اإليماء في الصَلة تكفيه الُراءة  -2
 
 

 : أجب عن األسئلة التالية  ثالثالسؤال ال
 (118) ؟   كر هذه الهيٌات  " لصَلة المريض َدة هيٌات َلى حسب هيٌة المريض " أذ 1س 
 الصَلة مستلُيا ورجَله مما يلي الُبلة   . –الصَلة َلى جنبه األيمن مستُبَلِّ الُبلة  –الصَلة قاَداِّ  –:  الُيام إن أستطاع  1جـ 
 

 )درس : اجلنة ونعيمها   (

 ته خط إذا كانت العبارة خاطئة ( أمام العبارة املناسبة  مع تصحيح ماحت  ×( او )    السؤال األول : ضع عالمة )  
1-    (      ) (122).  الفردوسأَلى درجات الجنان هي 
2-    (      ) (122).  هلل رب العالمين أسلم وجهه مالصاِّ يسكن الجنة كل من 
 

  أكمل اجلمل التالية بكلمات مناسبة من عندك :  نيالسؤال الثا
 (119) .  بشر و اطر َلى قلبسمعت وَل أذن  رأتهللا تعالى " أَددت لعبادي الصالحين مال َين  قال في الحديث الُدسي قال رسول هللا  -1
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 : أجب عن األسئلة التالية  ثالثالسؤال ال
 (121) ؟ الحياة الدنيا حياة فانية ولها أجل معلوم " متى تنتهي الحياة الدنيا  " 1س 
 :  تنتهي الحياة الدنيا بُيام الساَة    . 1جـ 
 

 (121) ؟ َرَ معنى الجنة  2س 
 :  الجنة هي الدار التي أَدها هللا تعالى في اْلارة ْواباِّ لعباده الصالحين . 2جـ 
 

 (121) ؟ " ذكرت الجنة في الُرآن الكريم بعدة أسماء " أذكر َْلت من هذه األسماء  3س 
 ن  .جنة َد –جنة الالد  –جنة المأوى  –دار المُامة  –:  دار السَلم  3جـ 
 

 (122) ؟" جاء في الُرآن الكريم وصَ نعيم الجنة  " أذكر بعض صفات الجنة   4س 
 من سندس وإستبرق......فرش  -أواني الذهب والفضة  –الْمار  –األشجار  –العيون  –:  األنهار  4جـ 
 
 
 
 

 )درس : ترك ماال يعنى   (
 مرء تركه ماَل يعنيه "" من حسن إسَلم ال ول هللا سقال : قال ر َن أبي هريرة 

 

 ( أمام العبارة املناسبة  مع تصحيح ماحتته خط إذا كانت العبارة خاطئة   ×( او )    السؤال األول : ضع عالمة )  
 يهتم بالسنن (124). وَليهتم بالسنن  المسلم يفعل ما أمر هللا بفعله من الفراٌض(      ×)    -1
2-    (      )(124). غيرمنُوصة  كاملةداء العبادات من حسن إسَلم المرء الحرص َلى أ 
 
 

 : أجب عن األسئلة التالية نيثاالسؤال ال
 (124) ؟ َرَ معنى اإلسَلمة   1س 
 :  اإلسَلم هو الاضوع واإلنُياد ألوامر هللا تعالى وإجتناب نواهيه  . 1جـ 
 

 (125) ؟ مامعنى تره ما َليعني   1س 
 ت من شأنه والتي َليحسن به أن يفعلها كالجلوس في الشوارع والتدال في شؤون اْلارين .......أي َلى المسلم أن يبتعد التي ليس:  1جـ 
 
 
 

 


