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 درس السنن الرواتب

 أكملي الجدول التالي: -

 السنة البعدية الصالة القبليةالسنة 

  صالة الفجر 

  صالة الظهر 

  صالة العصر 

  صالة المغرب 

  صالة العشاء 

 

 استنتجي فضائل السنن الرواتب: -

قال رسول هللا )ما من عبد مسلم يصلي هلل كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعاً من غير 
 فريضة إال بنى هللا له بيتاً في الجنة(

 

 رسول هللا: أن هللا تعالى قال )وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى احبه(قال 

 

عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال سمعت رسول هللا يقول: )أول شيء مما يحاسب به 
 العبد يوم القيامة صالته المكتوبة فإن صلحت وإال زيد فيها من تطوعه(

 

دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى هللا تعالى ومكفرة قال رسول هللا )عليكم بقيام الليل فإنه 
 للسيئات(

 

 

 

 



 

 

 

 

 اختاري اإلجابة الصحيحة: -

 

 السنن الرواتب هي

 الصلوات المفروضة
الصلوات التي تؤدى مع الصالة 

 المفروضة
الصلوات 
 المستحبة

 من الصوات المسنونة

 صالة الفجر صالة المغرب صالة الضحى

 الليلصالة تختم بها صالة 

 صالة الوتر صالة الظهر صالة الشفع

 

 (xأو )( √)ضع  -

 

  تؤدى السنن الرواتب مع الصلوات المفروضة إما قبلها أو بعدها

  عدد ركعات السنن الرواتب ثماني ركعات

  صالة الوتر تختم بها صالة المغرب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 درس اهلجرة إىل احلبشة
 

 اختاري اإلجابة الصحيحة: -
 

 أمر النبي أصحابه بالهجرة.. فهاجروا أول مرة إلى 

 الطائف المدينة المنورة الحبشة

 كانت الهجرة األولى في السنة

 السابعة للبعثة الخامسة للبعثة الخامسة للهجرة

 ملك الحبشة يسمى

 النجاشي كسرى هرقل

 بلغ عدد المهاجرين في الهجرة األولى

 نسوة 5رجل و 15 نسوة 4رجل و 11 نسوة 5رجل و  12

 مكث المهاجرين في الحبشة 

 شهرين أشهر 3 أشهر 5

 بلغ عدد المهاجرين في المرة الثانية

 امرأة 50رجل و  100 امرأة 20و رجل  85 امرأة 18رجل و  83

 هاجر المسلمين إلى الحبشة بسبب

 حب كفار قريش لهم تعذيب كفار قريش لهم حبهم للحبشة

 أرسلت قريش هدايا للنجاشي مع

 هللا بن ربيعة وعبد عبد
 هللا بن العباس

عمر بن العاص و 
 حمزة بن عبدالمطلب

 عمرو بن العاص و عبد
 هللا بن ربيعة

 الصحابي الذي استطاع اقناع النجاشي بالعقل والحكمة

 علي بن أبي طالب حمزة بن عبد المطلب جعفر بن أبي طالب



 

 

 قرأها الصحابي على النجاشيالسورة التي 

 سورة الكهف سورة مريم  سورة البقرة

 تقع الحبشة في قارة

 أوروبا أفريقيا آسيا

 كان ملك النجاشي

ً  عادالً   متكبراً  ظالما

 تزايد عدد المهاجرين إلى الحبشة بسبب

 لبعدها عن مكة حاكمها عادل كبر مساحة الحبشة

 العاص ممثالً لها امام النجاشيسبب اختيار قريش لعمرو بن 

 كثرة أمواله قوته بسبب ذكاؤه ودهاؤه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 درس حسن املعاملة
 

 صنف األعمال التالية إلى  كل مما يلي: -

عدم  –تقديم االعتذار  –الشكر  –السب والشتم  –العبوس  -إلقاء السالم  

 –االيذاء بالقول  –حسن استقبال الضيف  –االبتسامة  –االستماع للمتحدث 

 رفض مشاركة اآلخرين طعامهم –تدبير مكيدة لالنتقام  –تقديم العون 

 سوء تعامل حسن تعامل

  

  

  

  

  

  

 

 اختاري اإلجابة الصحيحة -
 

 حسن المعاملة تكون

 قول أو عمل عمل قول

 من أمثلة حسن المعاملة قوال

 المصافحة الطيبالكالم  االبتسامة

 من أمثلة حسن المعاملة عمالً 

 إلقاء السالم الكالم الطيب االبتسامة

 ثواب حسن التعامل

 دخول الجنة غضب هللا دخول النار

 

 

 



 

 

 :استنتجي الخلق الوارد في النصوص اآلتية -
 

 الخلق الدال عليه النصوص

  )) وقولوا للناس حسنا (( قال تعالى :

قال تعالى: )) والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وهللا يحب 
 المحسنين ((

 

  قال رسول هللا :) تبسمك في وجه اخيك صدقة (

قال رسول هللا : ) ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب 
 لنفسه(

 

 

 كيف تحسن تعاملك مع كل من : -

المنزل: الفئة العاملة في  ❖

............................................................................. 
الفقير والمحتاج:  ❖

............................................................................. 
جاري غير المسلم:  ❖

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

 

 حددي نوع التعامل: -
 

 سوء تعامل حسن تعامل الحالة

تطيع والدتها وإذا أخطأت تعتذر وتساعد من يحتاج 
 لمساعدتها

  

   يسبق والده في المشي ويتذمر من كثرة طلباته

تحافظ على صالتها ولطيفة في كالمها وتسامح صديقاتها 
 إذا أخطأن بحقها

  

دراستها تغار من صديقاتها وال تريد لهن مجتهدة في 
 التفوق

  

   يسخر من االخرين ويتكبر عليهم ويقول أنه أفضل منهم

 

 



 

 

 سورة األعلى
 

 صلي بين الكلمة القرآنية وما يناسبها من معنى: -

 المعنى  الكلمة القرآنية

 أنبت ما تأكله الدواب من األعشاب  سبح اسم ربك األعلى

 بالسر والعلنعالم   األعلى

  الذي خلق فسوى
نزهه أي ال تنسب إلى  ربك ما ال 

 يليق من الصفات

 سنقرئك يا محمد هذا القرآن  والذي قدر فهدى

 الذي اوجد المخلوقات من العدم  والذي أخرج المرعى

 نسهل عليك أفعال الخير وأقواله  فجعله غثاء أحوى

 بالقرآن من ينتفع بالموعظةذكر   إنه يعلم الجهر وما يخفى

  سنقرئك فال تنسى
وضع في كل شيء خواصه ويسره 

 لما ينفعه

 المرعى أصبح عشباً أسود  و نيسرك لليسرى

 الذي يخضع له كل شيء  فذكر إن نفعت الذكرى

 

 (:xأو )( √)ضعي  -

 

 الشقي هو من يرفض النصيحة 

 السعيد هو من يعصي ربه وال يطهر نفسه 

 السعيد هو الذي يسخر الدنيا من أجل اآلخرة 

 السعيد سيكرم بدخول الجنة والشقي سيعاقب بدخول النار 

 الصحف المكرمة هي الصحف التي نزلت على  
 إبراهيم فقط

 

 



 

 

 صالة اجلماعة
 

 أختار اإلجابة الصحيحة -

 صالة الجماعة أفضل عن صالة الفرد بـ

25 26 27 

 حكم صالة الجماعة

 سنة مستحبة فرض مؤكدةسنة 

مجموعة من المسلمين يقومون بأداء فريضة الصالة جماعة في زمان ومكان واحد 
 يؤمهم إمام واحد يصطفون خلفة تسمى صالة

 العيدين الجماعة الجمعة

 واحدة مما يلي ال يجوز أداء صالة الجماعة فيها

 الحمام البيت المسجد

 من فوائد صالة الجماعة

 دخول النار زيادة السيئات السيئاتتكفير 

 

 حددي موقفك: -

 ال يعجبني يعجبني الموقف

   يحرص على االقتداء باإلمام في الصالة وال يسبقه

يحضر لصالة الجماعة بمالبس الرياضة التي تفوح منها 
 رائحة غير طيبة

  

حضر إلى المسجد فوجد أن الصالة فاتته فرجع إلى بيته دون 
 أن يصلي

  

   والدة تصلي مع بناتها جماعة في المنزل

مجموعة شباب خرجوا للنزهة حضرتهم صالة المغرب 
 فصلوها في البر جماعة

  

جلس يتحدث مع زميله بصوت مرتفع في المسجد انتظاراً 
 إلقامة الصالة

  

اتفق مع زميله على الحضور مبكراً للمسجد لالهتمام بترتيب 
 المصاحف في المسجد

  

 



 

 

 سورة الغاشية
 أختار اإلجابة الصحيحة -

 الغاشية اسم من أسماء

 القيامة النار الجنة

 معنى خاشعة

 وسائد من حرير مسفرة ذليلة

 وجوه المؤمنين يوم القيامة

 حزينة ناعمة خاشعة

 شراب أهل النار

 ماء شديد الحرارة ماء شديد البرودة ماء بارد

 معنى ضريع

 نوع من ثمار التين نوع من الشوك النخيلنوع من ثمار 

 معنى نمارق

 وسائد من صوف وسائد من قطن وسائد من حرير

 زود هللا الجمل بجفن طويل 

 ليحميه من الغبار ليساعده على رؤية البعيد
ليساعده لرؤية األشياء 

 القريبة

 يستطيع األبل العيش بال ماء مدة

 ثالثة أشهر شهرين شهر

 األعمال التي تدخل صاحبها الجنةمن 

 الخيانة بر الوالدين المذب

 من األعمال التي صاحبها النار 

 الصدق العفو القتل

 

 



 

 

 البحث والتفكري العلمي
 أختار اإلجابة الصحيحة -

 أول خطوات حل المشكلة

 تحديد المشكلة وضع الحلول المقترحة تفسير المشكلة

 أخر خطوات حل المشكلة

 وضع الحلول المقترحة اختبار صحة الحلول اختيار الحل األفضل

 هو توظيف المهارات العقلية في فهم المشكلة ووضع الحلول المناسبة لها

 حل المشكالت التفكير العلمي البحث العلمي

 

 

 على نعمه -عز وجل -محد اهلل 
 أختار اإلجابة الصحيحة -

متى يقال هذا الدعاء: )الحمد هلل تلذي أطعمني هذا الطعام و رزقنيه من غير حول 
 مني وال قوة غفر له ما تقدم من ذنبه(

 عند لبس الثياب عند االنتهاء من الطعام عند ختم المجلس

متى يقال هذا الدعاء: )الحمد هلل الذي كساني هذا و رزقنيه من غير حول مني وال 
 قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر

 عند لبس الثياب عند االنتهاء من الطعام عند ختم المجلس

متى يقال هذا الدعاء: )سبحانك هللا ربنا وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك 
 إليك إال غفر له ما كان في مجلسه ذلك(واتوب 

 عند لبس الثياب عند االنتهاء من الطعام عند ختم المجلس

 من آداب الطعام القولية

 قول الحمد هلل األكل باليد اليمنى غسل اليدين

 جزاء الحامدين

 دخول الجنة زيادة السيئات تكفير الذنوب

 



 

 

 أخالق املتقني
 الصحيحةأختار اإلجابة  -

 المقصود بالتزام التقوى

 اليأس ارتكاب المعاصي طاعة هللا

 واحدة مما يلي ليست من أخالق المتقين

 الخيانة بر الوالدين الصالة

 التحلي بحسن الخلق في القول

 الوفاء األمانة الصدق

 التحلي بحسن الخلق في العمل

 السخرية الوفاء الصدق

 العمل الذي تشير له اآلية: ))وأقم الصالة طرفي النهار و زلفاً من الليل((

 الصالة العمرة الصوم

العمل الذي يشير له الحديث: )من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من 
 ذنبه(

 ذكر هللا الصوم الصالة

 لما بينهما(العمل الذي يشير له الحديث: )العمرة إلى العمرة كفارة 

 الصالة ذكر هللا العمرة

 جزاء المتقين 

 العذاب الجنة النار

 

 

 

 

 

 



 

 

 االنشقاقسورة 
 أختار اإلجابة الصحيحة -

 اآلية التي تدل على أن األرض وجب عليه أن تطيع أمر ربها

 وأذنت لربها وحقت وألقت ما فيها وتخلت وإذا األرض مدت

 اإلنسان سيالقي ربه بأعماله التي قام بهااآلية التي تدل على أن 

 فأما من أوتي كتابه بيمينه كادح إلى ربك كدحاً فمالقيه
فسوف يحاسب حساباً 

 يسيراً 

 اآلية التي تدل على أن هللا يقسم باحمرار ضوء الشمس

 والليل وما وسق فال أقسم بالشفق بلى إن ربه كان به بصيراً 

 هللا أعلم بما يخفيه العصاة في صدورهمما اآلية التي تدل على أن 

وإذا قرئ عليهم القرآن ال 
 يسجدون

 وهللا أعلم بما يوعون بل الذين كفروا يكذبون

 واحد مما يلي ليس من حساب المؤمن

 يسر بدخول الجنة حسابه سهل
يدعو على نفسه 

 بالهالك

 واحد مما يلي ليس من حساب العاصي

 سيصلى جهنم بالهالكيدعو على نفسه  حسابه سهل

 سجود التالوة

 تكبيرتان وسجدة و سالم سجدة بدون سالم
تكبيرتان وسجدة بدون 

 سالم

 

 

 



 

 

 املرافق العامة
 

 أختار اإلجابة الصحيحة -
 

 من أمثلة المرافق العامة

 حديقة المنزل السيارة الخاصة وزارة الصحة

 واحد مما يلي ليس من المرافق العامة

 منزلي حديقة الحي النقلوسائل 

 أحافظ على المرافق العامة بـ

 ال أتبع النظام والسلوك السليم
ألقي األوساخ على 

 األرض
 أحرص على نظافتها

 من آثار اإلضرار بالمرافق العامة

 خسارة أموال الدولة
االقبال على المرافق 

 العامة
زيادة مدخول المرافق 

 العامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الرفق
 اختار اإلجابة الصحيحة -

 معنى الرفق

 جمله و زينه اللين وحسن التعامل يزال

 معنى زانه

ً  يزال جمله وزينه  عابه وجعله قبيحا

 معنى ينزع

 يزال جمله وزينه اللين وحسن التعامل

 معنى شانه

ً  يزال جمله وزينه  عابه وجعله قبيحا

الكريمة: ))وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه مجال الرفق الذي تشير إليه اآلية 
 وبالوالدين إحساناً((

 من األهل من الوالدين مع الجيران

مجال الرفق الذي يشير إليه الحديث الشريف: )إذا أراد هللا بأهل بيت خيراً أدخل 
 عليهم الرفق(

 مع الجيران  من الوالدين من األهل

 الكريمة: ))واخفض جناحك للمؤمنين((مجال الرفق الذي تشير إليه اآلية 

 مع المؤمنين مع األهل مع الخدم

مجال الرفق الذي يشير إليه الحديث الشريف: )خدمت رسول هللا عشر سنين وهللا ما 
 قال لي أف قط وال قال لي لشيء لم فعلت كذا وهال فعلت كذا(

 مع الجيران مع الخدم مع األهل

 

 

 



 

 

 صيامي لربي
 اإلجابة الصحيحةاختار  -

 الركن الرابع من أركان اإلسالم

 صوم رمضان إيتاء الزكاة إقام الصالة

 عدد أركان الصوم

 أركان  4 أركان 3 ركنان

 يجب صيام رمضان على المسلم

 البالغ –العاقل 
القادر على  –المقيم 

 الصوم 
 جميع ما ذكر

 شهر رمضان خير لشهور عند هللا ألن

 القرآننزل فيه 
تكثر في موائد بما لذ 

 وطاب
تكثر الزيارات 

 والسهرات

 ليلة القدر خير من 

 ألف شهر خمسون شهر عشرون شهر

 حكم صيام رمضان

 مستحب واجب سنة

 من مبطالت الصيام

 القيء عمداً  وضع قطرة في العين االستحمام

 ما يباح للصائم القيام به

 القيء عمداً  االستحمام األكل والشرب عمداً 

 من الذين يباح لهم الفطر في رمضان

 القادر على الصوم المقيم المسافر



 

 

 في رمضان ليلة هي خير من ألف شهر

 ليلة العيد ليلة القدر الليلة األولى

 فرض الصوم في السنة

 الثالثة للهجرة الثانية للهجرة األولى للهجرة

 فيها بركة هيالوجبة التي بشر النبي أن 

 العشاء الفطور السحور

 على تعجيلها الوجبة التي حث النبي 

 الفطور السحور العشاء

 واحدة ليست من فوائد الصيام

 فيها تقوى هللا يعلمنا الطبخ يعلمنا الصبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سورة املطففني
 اختار اإلجابة الصحيحة -

 اآلية التي تدل على أن للفجار عذاب وهالك

 ويل للمطففين
الذين إذا اكتالوا على 

 الناس يستوفون
وإذا كالوهم أو وزنوهم 

 يخسرون

 اآلية التي تدل على أن مصير الفجار مكان ضيق في جهنم

 ليوم عظيم
يوم يقوم الناس لرب 

 العالمين
كال إن كتاب الفجار 

 لفي سجين

 معنى كتاب مرقوم

 كتاب مليء باألعمال الصالحة
فيه كل سجل كتبت 

 األعمال
كتاب فيه األعمال 

 السيئة

 معنى قوله : )معتد أثيم(

 ظالم كثير الحسنات مؤمن كثر الحسنات ظالم كثير الذنوب

 شراب أهل الجنة من عين في الجنة تسمى

 تسنيم الكوثر السلسبيل

 رائحة شراب أهل الجنة

 العنبر العود المسك

 النعيم العظيم في الجنة

 رؤية هللا تعالى رؤية األنبياء عليهم السالم رؤية النبي 

 كتاب األبرار في 

 النار عليين سجين

 عقاب المطففين في الدنيا

 زيادة األموال دخول النار فقدان ثقة الناس

 

 


