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 امسة  اخلالوحدة -األول الدراسي الفصل  –ع لتاسا الصف                          ) وقل رب زدني علما (            الرتبية اإلسالمية    

 

 2الصفحة  26/10/2022                    ) علي حممد احلسان (  99493923   لىلتواصل عمالحظات ا أييف حالة وجود 

 

 خط إذا كانت العبارة خطأ . هما حتت( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح     ✘ (   أو )       ✔ )    : ضع عالمة  السؤال األول
 
 سلمان الفارسي.    سعد بن معاذالصحابي هو بحفر الخندق في غزوة الخندق  الذي أشار على الرسول (   ✘)     -1

  لهم . رفض استجاب له   اويسمعوفاء المسلمين حتى يجلسوا معه عفقراء وضعاد اب  عندما طلب المشركون من النبي (   ✘ )    -2
  اخالقا    .  ماالأحسنكم وم القيامة أقربكم مني مجلسا يان من أحبكم الي و  ل "قا عن النبي (   ✘)     -3

 
 : بكلمات مناسبة من عندك الية تأكمل العبارات ال:  السؤال الثاني

 
       القرانقالت كان خلقه  عندما سئلت السيدة عائشة رضي هللا عنها عن خلق النبي   – 1
  .  قط ... ) الحديث (وهللا ما قال لي أف  ينسنعشر  خدمت النبي   قال أنس  -2
 "  األخالق " إنما بعثت ألتمم مكارم  قال النبي  -3

 
 : اإلجابة الصحيحة من بني البدائل املعطاه    ظلل :  لثالسؤال الثا

 
يَم { }قال تعالى   -1 َن اْلَمثَانِّي َواْلقُْرآَن اْلعَظِّ   سورة ... لمثانييقصد بالسبع ا َولَقَْد آتَْينَاَك َسْبعاً م ِّ

       النساء                       الفاتحة                        آل عمران        
 

يٍم {وَ  } قال تعالى   -2   .. تصف اآلية النبي بأنه إِّنََّك لَعَلى ُخلٍُق َعظِّ

        أمين                         صادق                           على خلق       
 

    في غزوة بدر ... مرات ابهأصح شاور النبي  -3

        3                                 4                                5            
 

يَن آَمنُواْ إِّذَا لَقِّيتُْم فِّئَةً فَاثْبُتُواْ {يَا  }قال تعالى   -4  .... تدل اآلية على أَيَُّها الَّذِّ
       الثبات                           الزحف                              ارفرال             

 
 :   الصحيحة فيما يلي اإلجابةضع دائرة حول  :  رابعالسؤال ال

 
         ( .  الخروج  -الرجوع   )    األغلبيةفي غزوة احد كان رأي   أصحابه  عندما استشار النبي  – 1
        ( .  مرتان  -   مرة)     أصحابه الخندق استشار الرسول في غزوة  – 2
        .  (  بالمدينة  -    بمكة)     ين جبالن عظيمان محيطان االخشب – 3

 
 :   أكتب املصطلح الدال على العبارات التالية بني القوسني    :امسالسؤال اخل

 
 صريح .  المسلمون اآلراء في مختلف مجاالت الحياة التي لم يرد فيها نص)    الشورى    ( تبادل   -1

 وز عن أخطأ اآلخرين وترك العقاب مع القدرة علية .( التجا     )    العفو   -2

 
 



 امسة  اخلالوحدة -األول الدراسي الفصل  –ع لتاسا الصف                          ) وقل رب زدني علما (            الرتبية اإلسالمية    

 

 3الصفحة  26/10/2022                    ) علي حممد احلسان (  99493923   لىلتواصل عمالحظات ا أييف حالة وجود 

 

 :   "علل "  أذكر السبب  :  سادسالسؤال ال
 
 . قرآن يمشي بين الناس  كان النبي :  1
 . ألنه كان يطبق بسلوكه وأخالقه منهج القرآن الكريم في الحياة     

 
 الخروج لمالقاة العدو في غزوة أحد . ل هللا كان رأي أغلبية أصحاب رسو:  2
 عنهم أنهم جبنوا من لقاء العدو .  لال يقاحتى     

 
 :  التالية واألحاديث  ات القرآنية اآلي عليه لما تد وضح  : بعساالسؤال ال

 
ِّ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ{  } قال تعالى  -1  لَقَْد َكاَن لَُكْم فِّي َرُسولِّ َّللاَّ

 الى عصمة من الرذائل ليكون قدوة حسنه .وبأن هللا تعقدوتنا في كل أقواله وأفعاله  محمد  توضح لنا بأن نبينا
 

 قالت " كان خلقه القرآن "   ئلت عن خلق النبي  رضي هللا عنها عندما س عائشةقول السيدة  -2

 كان متمسكا بآداب القرآن الكريم وبأوامره ونواهيه وأحكامه وتوجيهاته .  أي أن النبي 
 

ْرهُْم فِّي األَْمرِّ { } الى تع قال -3  َوَشاوِّ

 بأهمية الشورى مع أصحابه عليهم السالم  .  ة توضح أمر هللا تعالى نبيه محمد  اآلي      

 
 

   . قال " إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق  أن رسول اهلل  هريرة عن أبي  : ثامنالسؤال ال

 ؟  منها يف اجلدول التايل  أربعةبكتابة اجملتمع  على الفرد و ىعل احلديث السابق أذكر مثرة اخللق من خالل                         

 الخلق على المجتمع ةثمر ثمرة الخلق عل الفرد 
 انتشار االخالق الكريمة كالصدق  صاحبه أمورتسير 

 العدل  حب الناس له
 اإلخالص ثناؤهم عليه 

 الوفاء  ونتهم لهمع
 األمانة  ذائهاالبتعاد عن اي

 الصبر  نفسه اطمئنان
 لرحمةا طيب عيشته 

 االمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 الحياة الطيبة  - الرخاء – السالم 
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 4الصفحة  26/10/2022                    ) علي حممد احلسان (  99493923   لىلتواصل عمالحظات ا أييف حالة وجود 

 

 أجب عن األسئلة التالية :  : تاسعالسؤال ال
 

 ؟         خلق النبي من أمثلة  " أذكر ثالث بحسن الخلق  اتصف النبي :  "  1س 
 
 لي أف قط وال قال لشيء فعلته لم فعلته وال لشيء تركته لم تركته لما قاعشر سنين وهللا  قول أنس بن مالك خدمت النبي  - :  1جـ  
 .  ان إذا صافح إنسانا ال ينزع يده من يده حتى يكون ذلك اإلنسان هو الذي يبدأ بنزع يده ك -          

 .  ر وتواضعكان إذا جلس بين أصحابه جلس بوقا -          
 أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر .  يلغنال يبيقول ألصحابه  كان  -         

 
    ؟    من هذه الفوائد  للشورى في اإلسالم فوائد كثيرة " أذكر ثالث " :  2س 
 
 .  ثر في التوصل إلى القرارات السليمة تؤدي إلى تبادل اآلراء وتفاعلها مما يكون له أكبر األ  -   :2جـ  

 . بالقرارات التي شاركوا في صنعها  االلتزاماس إلى تدفع الن -

 . ة بينهم تقوي الصلة بين الناس وتوجد الثق -

 
 ؟    في بعض المواقف المختلفة  ألصحابه النبي  استشارةأذكر مثالين من :   3س 
 
  .  في غزوة بدر ومنها مشاورتهم في أسرى بدر أربع مرات  ألصحابهاستشارة النبي  -:  3جـ 
 .بقدوم قريش لمحاربته في غزوة أحد عندما عرف الرسول  ألصحابهاستشارة النبي  -          
 . مرتين في غزوة الخندق  ألصحابهاستشارة النبي  -         
 مرتين في صلح الحديبية  ألصحابهاستشارة النبي  -          

 
    ؟    في مواقفه المختلفة  الين على ثبات النبي أذكر مث:   4س 
 

 رغم من إصابته . ال أنه لم يفر من أي معركة خاضها قط ففي غزوة أحد بقى ثابتا ب -1

 ذلك . إبعاد فقراء وضعفاء المسلمين من مجلسه فرفض  نا طلب المشركون من الرسول عند -2

 
 ؟      عوامل  ثالثأذكر أهم " يكون المسلم ثابتةً على دينه بعدة عوامل " :   5س 
 : 5جـ 

 .  ى تقوى هللا تعالى ومراقبته في السر والعلن  المداوية عل -

 . ها كالصالة والصيام والزكاة والحج وسائر العبادات المداومة على العبادات والمحافظة علي -

 . اإلكثار من الدعاء والذكر  -

 
 ؟    على  الفرد والمجتمع  أذكر آثار خلق العفو " العفو له آثار عظيمة " :  6س 
 
 . نسان إلى حب الخير للناس ومساعدتهم ومعاونتهم في أعمالهم دفع اإل -  :  6جـ  

 . نقياً من أسباب الحقد والكراهية  جعل المجتمع -         
 . ترغيب الناس للدخول في اإلسالم  -         
  ر الناس للعفو عن بعضهم البعض .جعل المجتمع متراحما متعاطفا بحيث تتسع صدو -         



 امسة  اخلالوحدة -األول الدراسي الفصل  –ع لتاسا الصف                          ) وقل رب زدني علما (            الرتبية اإلسالمية    

 

 5الصفحة  26/10/2022                    ) علي حممد احلسان (  99493923   لىلتواصل عمالحظات ا أييف حالة وجود 
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 امسة  اخلالوحدة -األول الدراسي الفصل  –ع لتاسا الصف                          ) وقل رب زدني علما (            الرتبية اإلسالمية    

 

 6الصفحة  26/10/2022                    ) علي حممد احلسان (  99493923   لىلتواصل عمالحظات ا أييف حالة وجود 

 

 خط إذا كانت العبارة خطأ . هما حتت( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح     ✘ (   أو )       ✔ )    : ضع عالمة  السؤال األول
 
 .     سعد بن معاذالصحابي هو بحفر الخندق في غزوة الخندق  الذي أشار على الرسول (       )     -1
 لهم . استجاب له   اويسمعوفاء المسلمين حتى يجلسوا معه عفقراء وضعاد اب  عندما طلب المشركون من النبي (       )    -2
   .  ماالأحسنكم وم القيامة أقربكم مني مجلسا يان من أحبكم الي و  ل "قا عن النبي (     )     -3

 
 : بكلمات مناسبة من عندك الية تأكمل العبارات ال:  السؤال الثاني

 
    ...............................قالت كان خلقه  عندما سئلت السيدة عائشة رضي هللا عنها عن خلق النبي   – 1
   .  قط ... ) الحديث ( وهللا ما قال لي أف  ينسن  ...............................   خدمت النبي   قال أنس  -2
 "   ............................... " إنما بعثت ألتمم مكارم  قال النبي  -3
 

 : اإلجابة الصحيحة من بني البدائل املعطاه    ظلل :  لثالسؤال الثا
 

يَم { }قال تعالى   -1 َن اْلَمثَانِّي َواْلقُْرآَن اْلعَظِّ   سورة ... لمثانييقصد بالسبع ا َولَقَْد آتَْينَاَك َسْبعاً م ِّ

       النساء                       الفاتحة                        آل عمران        
 
يٍم {وَ  } قال تعالى   -2   .. تصف اآلية النبي بأنه إِّنََّك لَعَلى ُخلٍُق َعظِّ

        أمين                         صادق                           على خلق       
 
    في غزوة بدر ... مرات ابهأصح شاور النبي  -3

        3                                 4                                5            
 
يَن آَمنُواْ إِّذَا لَقِّيتُْم فِّئَةً فَاثْبُتُواْ {يَا  }قال تعالى   -4  .... تدل اآلية على أَيَُّها الَّذِّ
       الثبات                           الزحف                              ارفرال             

 
 :   الصحيحة فيما يلي اإلجابةضع دائرة حول  :  رابعالسؤال ال

 
         ( .  الخروج  -الرجوع   )    األغلبيةفي غزوة احد كان رأي   أصحابه  عندما استشار النبي  – 1
        ( .  مرتان  -   مرة)     أصحابه الخندق استشار الرسول في غزوة  – 2
        .  (  بالمدينة  -    بمكة)     ين جبالن عظيمان محيطان االخشب – 3

 
 :   أكتب املصطلح الدال على العبارات التالية بني القوسني    :امسالسؤال اخل

 
 صريح .  المسلمون اآلراء في مختلف مجاالت الحياة التي لم يرد فيها نص)    الشورى    ( تبادل   -1

 وز عن أخطأ اآلخرين وترك العقاب مع القدرة علية .( التجا     )    العفو   -2

 
 
 



 امسة  اخلالوحدة -األول الدراسي الفصل  –ع لتاسا الصف                          ) وقل رب زدني علما (            الرتبية اإلسالمية    

 

 7الصفحة  26/10/2022                    ) علي حممد احلسان (  99493923   لىلتواصل عمالحظات ا أييف حالة وجود 

 

 :   "علل "  أذكر السبب  :  سادسالسؤال ال
 
 . قرآن يمشي بين الناس  كان النبي :  1
 

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

 
 الخروج لمالقاة العدو في غزوة أحد . ل هللا كان رأي أغلبية أصحاب رسو:  2
 

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

 :  التالية واألحاديث  ات القرآنية اآلي عليه لما تد وضح  : بعساالسؤال ال
 

ِّ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ{  } قال تعالى  -4  لَقَْد َكاَن لَُكْم فِّي َرُسولِّ َّللاَّ
 

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

 قالت " كان خلقه القرآن "   ئلت عن خلق النبي  رضي هللا عنها عندما س عائشةقول السيدة  -5
 

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

ْرهُْم فِّي األَْمرِّ { } الى تع قال -6  َوَشاوِّ

 

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

 

   . قال " إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق  أن رسول اهلل  هريرة عن أبي  : ثامنالسؤال ال

 ؟  منها يف اجلدول التايل  أربعةبكتابة اجملتمع  على الفرد و ىعل احلديث السابق أذكر مثرة اخللق من خالل                         

 الخلق على المجتمع ةثمر ثمرة الخلق عل الفرد 
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 امسة  اخلالوحدة -األول الدراسي الفصل  –ع لتاسا الصف                          ) وقل رب زدني علما (            الرتبية اإلسالمية    

 

 8الصفحة  26/10/2022                    ) علي حممد احلسان (  99493923   لىلتواصل عمالحظات ا أييف حالة وجود 

 

 أجب عن األسئلة التالية :  : تاسعالسؤال ال
 

 ؟         خلق النبي من أمثلة  " أذكر ثالث بحسن الخلق  اتصف النبي :  "  1س 
 

 ........................ ................................................ ............................................................................................................................. - :  1جـ  

          -   ............................................................................................................................................................................. ......................... 

          -   ............................................................................................................................................................................. ........................ 
 

    ؟    من هذه الفوائد  للشورى في اإلسالم فوائد كثيرة " أذكر ثالث " :  2س 
 
 ........................ ................................................ ............................................................................................................................. -   :2جـ  

-  ............................................................................................................................................................................. ........................ 

-  ............................................................................................................................................................................. ........................ 
 

 ؟    في بعض المواقف المختلفة  ألصحابه النبي  استشارةأذكر مثالين من :   3س 
 
 ........................ .............................................................................................................................................................................  -:  3جـ 
          -  ............................................................................................................................................................................. ........................ 
 

    ؟    في مواقفه المختلفة  الين على ثبات النبي أذكر مث:   4س 
 

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

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

 ؟      عوامل  ثالثأذكر أهم " يكون المسلم ثابتةً على دينه بعدة عوامل " :   5س 
 : 5جـ 

-  ............................................................................................................................................................................. ........................ 

-  ............................................................................................................................................................................. ........................ 

-  ............................................................................................................................................................................. ........................ 
 

 ث منها اذكر ثال؟   على  الفرد والمجتمع  أذكر آثار خلق العفو " العفو له آثار عظيمة " :  6س 
 
 ........................ .............................................................................................................................................................................  -  :  6جـ  

         -  ............................................................................................................................................................................. ........................ 
         -  ............................................................................................................................................................................. ........................ 

 


