
 روابط مجموعات المناهج السعودية 

عمل واختبارات كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق 

:ومذكرات, يجده هنا في الروابط التالية ألفضل مواقع المناهج السعودية  

 .almanahj.com/sawww   :لموقع المناهج السعودية  القناة الرسمية

 روابط قنوات التلغرام

 الصف األول

  الصف الثاني 

 الصف الثالث 

 الصف الرابع 

 الصف الخامس

 الصف السادس

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي 

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف  الثالث الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 المناهج السعودية 

 

 

 

 

 روابط مجموعات الواتساب

 الصف األول االبتدائي

 الصف الثاني االبتدائي

 الصف الثالث االبتدائي

 الصف الرابع االبتدائي

 الصف الخامس االبتدائي

 الصف السادس االبتدائي

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 الصف الثالث الثانوي األدبي

 مجموعة أخبار التربية
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  :اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي  :السؤال األول

 
 

 : واألخذ باألسهل واأليسر واالقتصاد في جميع األمور يعد تعريفاً لـ لين الجانب بالقول والفعل -1
 
 

 الرفق (أ( الحلم ب( األناة ج
 
 

 رته علىبها المسلم : أ( قدرته على ضبط نفسه ب( قوة البدن ج( قد القوة الحقيقة التي يمدح - 2

 االنتقام
 
 

 العجلة ب( الشجاعة ج ( الغضب (ضد كلمة الحلم : أ -3
 
 
2 

 
 

 : ب/ صح أم خطأ
 
 

ً  يجوز للرجل الخلوة مع زوجة -1  ( ) . آخيه إذا كان أخوه راضيا
 
 

 ( ) . الخلوة بالنساء األجنبيات تؤدي إلى الفساد في المجتمع -2
 
 
 
 
 

ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه  " قال : قال رسول هللا ج/ عن أبي هريرة

 . رواه البخاري ومسلم" عند الغضب
 
 

 : أ / ما معنى الكلمات التالية
 
 

 : الصرعة .............................. .................................................. : الشديد

.................................................. .......................... 
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 . اذكر بعض عالج الغضب / ب

 
 

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

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

 : ج / ترجم لراوي الحديث من حيث
 
 

 .................................................. .................................................. : اسمه

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

 .................................................. : ارهصفاته وأخب

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

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

 .................................................. .................................................. : وفاته

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

 : د/ ضع المصطلحات التالية أمام ما يناسبها
 
 

 . غير موضعه وضع الشيء في -اإلسراف ) (  -1
 
 

 . الحد مجاوزة -الظلم ) (  -2
 
 

 . واإلبعاد من رحمة هللا تعالى الطرد -اللعن ) (  -3
 
 
 

  : السؤال الثاني
 
 

 : أ/ أجب عن اآلتي
 
 

 . والبهتان ما الفرق بين الغيبة / 1
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.................................................. .................................................. 

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

 . ورحمته قد تكون سبباً في دخول الجنة ، هات مثال على ذلك الرأفة بالحيوان / 2
 
 

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

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

 ؟  يحبهما هللا واللتان كانتا في األشج بن عبد قيس ما الخصلتان اللتان / 3
 
 

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

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

 : اإلجابات الصحيحة لما يناسب كل راوي ب / أمامك رواة بحسب ما درست اختر
 
 

 : لجنةمن العشرة المبشرين با -1
 
 

  { جابر بن عبد هللا –أنس بن مالك  –سعيد بن زيد  }
 
 

 : – التفسير –دعا له رسول هللا بالفقه والتأويل  -2
 
 

  { أبو بكرة –أبو موسى األشعري  –عبد هللا بن عباس  }
 
 

 : مزمارا من مزامير آل داود ( هو لقد أوتيت )  كان حسن الصوت في القران قال له النبي -3
 
 

  { أبو هريرة –عدي بن حاتم  –عقبة بن عامر  }
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 : أمام العبارة الخاطئة فيما يلي () أما العبارة الصحيحة وعالمة (✓) ضع عالمة
 
 

1-  ً  ( ) للرماية يعد من التسلية المباحة حبس الحيوان وجعله هدفا
 
 

 ( ) جاء اإلسالم بحفظ عرض المسلم وماله ودمه -2
 
 

 ( ) صرمة رضي هللا عنه أنه شهد بدراً  صحابي الجليل أبيمن مناقب ال -3
 
 

 ( ) الحلم واألناة من الصفات التي يحبها هللا ورسوله صلى هللا عليه سلم -4
 
 

 ( ) محرم ولو كان قضيبا من أراك ظلم الناس -5
 
 

 ( ) الحيوان المؤذي ال يجوز قتله ، ألن ذلك ينافي الرحمة -6
 
 

 ( ) عليهم ج عن الغضب ظلم اآلخرين واالعتداءمن اآلثار التي تنت -7
 
 

 ( ) في غيبته بما يكره وهو فيه البهتان ذكر اإلنسان -8
 
 

 ( ) يجوز بقاء الممرضة في العيادة وحدها مع الطبيب -9
 
 

 ( ) البقية إذا كان في المجلس أربعة فال يجوز أن يتناجى اثنان دون -10
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