
:تأمل اآليات الكريمة ثم أجب عن األسئلة التالية (  أ : السؤال األول 

ْنَساَن ِمْن َعلٍَق ( 1)اْقَرأْ بِاْسِم َربَِِّك الَِّذي َخلََق  ْنَساَن َما لَمْ ( 4)الَِّذي َعلََّم بِاْلقَلَِم ( 3)اْقَرأْ َوَربَُّك اْْلَْكَرُم ( 2)َخلََق اْْلِ  يَْعلَْم َعلََّم اْْلِ

ْنَساَن لَيَْطغَى ( 5) ْجعَى ( 7)أَْن َرآهُ اْستَْغنَى ( 6)َكَّلَّ إِنَّ اْْلِ (  10)َعْبًدا إِذَا َصلَّى ( 9)أََرأَْيَت الَِّذي يَْنَهى ( 8)إِنَّ إِلَى َربَِِّك الرُّ

َ يََرى ( 13)أََرأَْيَت إِْن َكذََّب َوتََولَّى ( 12)أَْو أََمَر بِالتَّْقَوى ( 11)أََرأَْيَت إِْن َكاَن َعلَى اْلُهَدى  َكَّلَّ لَئِْن لَْم يَْنتَِه ( 14)أَلَْم يَْعلَْم بِأَنَّ َّللاَّ

بَانِيَةَ ( 17)فَْليَْدُع نَاِديَهُ ( 16)نَاِصيٍَة َكاِذبٍَة َخاِطئٍَة ( 15)لَنَْسفَعًا بِالنَّاِصيَِة  -(19)تَِرْب َكَّلَّ ََل تُِطْعهُ َواْسُجْد َواقْ ( 18)َسنَْدُع الزَّ

: اختار األجابة الصحيحة ( ب *

وزارة التربية والتعليم

1مدرسة ابن تيمية ح 

التربية االسالمية: المادة 

حصة دراسية واحدة: زمن اإلجابة

:................اسمي 

)   (الثالث : صفي

: صل بين الكلمة ومعناها 

.ليظلم  الزبانية  1

.مَّلئكة النار  ليطغى         2

.تقرب الى هللا بالعبادة وكثرة السجود لنسفعا بالناصية  3

.يسحب الى النار من مقدمة رأسه  واقترب        4

:كان يؤذي النبي صلى هللا عليه وسلم ويمنعه من الصَّلة حول الكعبة –1

أبولهب  أبوجهل  أبوطالب 

:خلق هللا تعالى اَلنسان وعلمه –2

النوم  الراحة  القراءة والكتابة 

:أنرل هللا القران الكريم في شهر –3

رجب رمضان  شعبان 

: خلق هللا تعالى اْلنسان من –4

قطعة دم  نار نور

: من آداب التَّلوة –5

الكَّلم   استقبال القبلة   النوم 

:نزلت أول اآليات من القران الكريم على محمد صلى هللا عليه وسلم –6

(اقرأبسم ربك الذي خلق ) (قل أعوذ برب الناس )  (قل أعوذ برب الفلق ) 
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:أمام العبارات اَلتية )      ( أو عَّلمة )      ( ضع عَّلمة ( أ : الثالث  السؤال 

نورة صاحل : معلمتك .متنيايت لمك ابلنجاح والتوفيق

  
:أكمل الفراغ بالكملة المناسبة : السؤال الثان 

.......................تعبد النبي محمد صلى هللا عليه وسلم في  1

............................أول زوجة تزوجها النبي محمد صلى هللا عليه وسلم هي السيدة  2

......................قراءة القرآن الكريم عبادة يتقرب بها المسلم الى  3

سنة......... عليه السَّلم عندما نزل عليه الوحي جبريل صلى هللا عليه وسلم كان عمر النبي محمد  4

.............جزاء من يبر والدية ويسمع كَّلمهما  5

)        ( بر الوالدين معناه طاعة الوالدين وإظهار الحب واَلحترام لهما  1

)      (من آداب التَّلوة الضحك والتثاؤب  2

)       (في بداية سورة التوبة ( بسم هللا الرحمن الرحيم )قرأ ماجد  3

)         (أول من أسلمت من الصبيان  هو علي بن ابي طالب  4

)   (  عبادة هللا وأمره هللا تعالى أن يبلغ الناس ويدعوهم الى صلى هللا عليه وسلم نزل الوحي على سيدنا محمد  5

:استنتج آداب التَّلوة القران الكريم من خَّلل الصوراَلتية ( ب 

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