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 مراجعة تربية إسالمية

َرسي   (2020/2021) العَاُم الد ِّ

 

 

 

 

القضايا   العبادات الحديث الشريف  أحكام التالوة  القران الكريم 

 المعاصرة
ــ شرح بعض األيات 

 الكريمة 
ــ تفسير بعض الكلمات  

 القرانية  
جزاء المؤمن  يقارن بين  ــــ 

 والفاسق 

ــ استخرج من األيات  
 الحكم التجويدي  

يحدد أحكام النون ــ 
 الساكنة والتنوين 

ــــ يوضح مفهوم الغظهار 
 وحروفه

ــ تفسر معاني المفردات  
 الصعبة 

ـــ يوضح وصايا النبي من  
 الحديث الشريف 

ـــ يستنتج أثر الكلمة 
الطيبة على العالقات  

 االجتماعية

يوضح فرائض الصالة وسننها  ـــ ـ
 ومكروهاتها 

ــــ يطبق فرائض الصالة وسننها  
 ومكروهاتها 

 ـــ يعبر عن فوائد السجود بالنسبة للمسلم
 ـــ يعدد أنواع السجود 

 
 
 

دور  يحدد ــ
اإلمارات في  
مؤازرة الدول  

العربية  
 واإلسالمية 

ـــ يعبر عن  
 انتمائي لوطني
 دولة اإلمارات 

 ]الفصل األول[ الصف السادس مهارات

 معلم المادة  
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:                              أقرأ اآليات الكريمة ثم أجب على اآلتي –1                                                  
 ) الكتاب الحق سورة السجدة (

 

 

 

 

 

 فسر معاني المفردات اآلتية كما في الجدول التالي:    

 معناها  الكلمة
 ....................................  افتراه 

 يرتفع األمر إليه  ..................................... 
 .......................................  أحسن كل شيء خلقه 

 خالصة النسل  .................................... 
 .....................................  سواه 

 مطرقوها حياء وندما  ................................ 
 )علل( تسمية سورة السجدة بهذا االسم.  – 3

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

 ما الحكمة من الحروف المقطعة  في السورة الكريمة ؟   - 4

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

 ضع عالمة )صح ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )خطأ( أمام العبارة الخطأ:  - 5

 واجب المسلم تجاه الرسل عليهم السالم تصديق نبوتهم                          )              (  •

ِ الرَّْحَمِن الرَِّحيِم ﴾  ﴿ ِبْسِم ّللاه

بِهَك ِلتُنِذَر َقْوًما مَّا ٢َتنِزيُل اْلِكَتاِب اَل َرْيَب ِفيِه ِمن رَّبِه اْلَعاَلِميَن ﴿﴾ ١الم ﴿ ﴾ َأْم َيُقوُلوَن اْفَتَراهُ َبْل ُهَو اْلَحقُّ ِمن رَّ
َماَواِت َواأْلَ 3َأَتاُهم مِهن نَِّذيٍر مِهن َقْبِلَك َلَعلَُّهْم َيْهَتُدوَن ﴿  ْرَض َوَما َبْيَنُهَما ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ُثمَّ  ﴾ اللَّـُه الَِّذي َخَلَق السَّ

َماِء ِإَلى اأْلَْرِض 4اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِش َما َلُكم مِهن ُدوِنِه ِمن َوِليٍه َواَل َشِفيٍع َأَفاَل َتَتَذكَُّروَن ﴿  ﴾ ُيَدبِهُر اأْلَْمَر ِمَن السَّ
وَن ﴿ ُثمَّ َيْعُرُج ِإَلْيِه ِفي َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرهُ  َهاَدِة اْلَعِزيُز الرَِّحيُم ﴿ 5 َأْلَف َسَنٍة مِهمَّا َتُعدُّ ﴾ الَِّذي ٦﴾ َذِلَك َعاِلُم اْلَغْيِب َوالشَّ

نَساِن ِمن ِطيٍن ﴿     ﴾٨﴾ ُثمَّ َجَعَل َنْسَلُه ِمن ُساَلَلٍة مِهن مَّاٍء مَِّهيٍن ﴿ ٧َأْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء َخَلَقُه َوَبَدَأ َخْلَق اْْلِ
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 )              (                                     علم هللا محدود مثل علم العباد .            •

 حدد من اآليات الكريمة مايفيد المعاني التالية:  – ٧ 

 علم هللا تعالى الواسع :  •
 ..................................................................................................... 

 حقيقة البعث يوم القيامة  •
 ................................................................................................... 

 جهة وعلم العباد من جهة أخرى.  قارن بين علم هللا تعالى من – ٨

 علم العباد  علم هللا تعالى 
 ......................................  الحدود له

 ناقص  ........................................ 
 ...........................................  الشمول واْلحاطة بكل شيء 

 يحتاج لمن يعلمه  ...................................... 
 أنظم مفاهيمي من خالل المخطط اآلتي:  – 9 

 

 

 

 من ال

 

 

 

 إعجازإ 

 سورة السجدة 

الحكمة من  
البعث بعد  
 الموت

الدليل على  
البعث بعد  

 الموت

للجزاء  
 والحساب 

َوُهَو الَِّذي َيْبَدُأ   
اْلَخْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُه  

َوُهَو أَْهَوُن  
 َعَلْيهِ 

فائدة الحروف 
أوائل  المقطعة في 
 السور 

للداللة على إعجاز  
 القرآن الكريم

اللَّـُه الَِّذي َخَلَق  
َماَواِت َواأْلَْرَض َوَما   السَّ

 َبْيَنُهَما ِفي ِستَِّة َأيَّامٍ 

من األمثلة  
الدالة على 
 توحيد هللا 

http://www.shk.ampss.ae/
mailto:info@ampss.ae
https://seraj-uae.com/file/7208/


                                           

Tel: 025858621 / 025858760    www.shk.ampss.ae        info@ampss.ae:  Email :              معلم التربية اإلسالمية  :                                          

                                                                                                                والمخرجات ء: مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألدا رؤية المدرسة  •

                                                                                                                                                                     وطن..  : أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للسالة المدرسة ر •

 

 ) درس من وصايا الرسول صلى هللا عليه وسلم (               ي:أقرأ الحديث الشريف ثم أجب على اآلت   -  ١0

 

 

 

 

 فسر معاني المفردات اآلتية كما في الجدول التالي:

 معناها  الكلمة
 ......................................................  غالم 

 حق هللا باتباع أوامره واجتناب نواهيه  احفظ .......................... 
 ......................................................  يحفظك 

 إفراد هللا عزوجل بالتضرع والطلب والدعاء  .......................... 
 ....................................................... فاستعن بالل 

 ....................................................... رفعت األقالم وجفت الصحف
 اذكر أكبر عدد ممكن من األعمال التي أطيع بها أمر هللا تعالى في حياتي:  –  ١0

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

 كيف تحفظ هللا تعالى وتطيعه في كل من :..   -  ١١

 تركا فعال الجوانب 
 أبعد عن كل منجم وساحر  ............................ عقيدتي 
 .................................  أقوم بأداء العبادات في وقتها عبادتي 
 أبتعد عن الغش والكذب ............................ معامالتي 
 ..................................  أخالق الناس بخلق حسن  أخالقي

 ماذا تستفيد من حفظ جوارحك:  –  ١٢

عن أبي العباس عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما قال : كنت خلف النبي صلى هللا عليه وسلم  
حفظك ، احفظ هللا تجده تجاهك ، إذا يوما ، فقال : ) يا غالم ، إني أُعلمك كلمات : احفظ هللا ي

استعنت فاستعن بالل ، واعلم أن اأُلمة لو اجتمعت على َأن ينفعـوك بشيء  سَألت فاسَأل هللا ، وإذا 
، لم ينفعوك إال بشيء قد كتبه هللا لك ، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء ، لم يضروك إال 

 بشيء قد كتبه هللا عليك، رفعت األقالم وجفت الصحف ( رواه الترمذي 
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 الدنيا:....................................................................... في  •
 في اآلخرة:....................................................................  •

 كيف تحفظ هللا وتطيعه في جوارحك اآلتية:  –  ١3

 :.................................................. في بصرك  •
 في يدك :  ..................................................  •
 في لسانك : ..................................................  •

 اشتمل الحديث الشريف على خمس وصايا عظيمة تعد منهجا لكل مسلم في حياته . -١4

    ٢............................................    - ١ -  ............................................. 

    3 -      ...........................................4 -  ............................................ 

    5 -  ............................................... 

 : أنظم مفاهيمي من خالل المخطط اآلتي –  ١5

 

 

 

 

 

 

 

 

وصايا النبي صلى هللا عليه وسلم 
 في الحديث الشريف

احفظ هللا  
 يحفظك 

احفظ هللا  
تجده  
 تجاهك 

إذا سألت  
 فاسأل هللا

وإذا 
استعمت  
فاستعن  

 بالل 

واعلم أن األمة لو اجتمعت 
على أن ينفعوك بشيء لم 

ينفعوك إال بشيء قد كتبه هللا  
لك ولو اجتمعوا على أن 

يضروك بشيء لم يضروك إال  
 بشيء قد كتبه هللا عليك 
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 وضح مفهوم العمل التطوعي في اْلسالم :              ) درس التطوع عبادة وانتماء ( –  ١٦

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

 وضح العمل التطوعي الذي قام به أهل المدينة لمساعدة المهاجرين عند قدومهم للمدينة المنورة .  –  ١٧

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

 وضح المهارات االجتماعية التي يكتسبها المتطوع من عمله في مؤسسات التوعية الرسمية  –  ١٨

     ١ -................................3 -......................... ...........3-........................ 

 وضح آثار األعمال التطوعية في حياة الفرد والمجتمع:  -١9

 اآلثار اْليجابية  على المجتمع اآلثار اْليجابية على المتطوع 
 .........................................  الشعور بالراحة النفسية والثقة بالنفس 

 استثمار طاقات الشباب في العمل واْلنتاج  ............................................. 
 ...............................................  ........................................... 

اكتسابه لمهارات اجتماعية تمكنه من التعايش مع  
 اآلخرين 

 توفير األمن الشامل للمجتمع 

 اذكر النماذج الواقعية للعمل التطوعي: –  ٢0

•  ........................................................................ 
• ............... ......................................................... 
•  ....................................................................... 
•  ....................................................................... 

 وضح فضل العمل التطوعي للفرد في الدنيا واآلخرة  –  ٢١

 في الدنيا : .................................................................  •
 في اآلخرة: .................................................................  •
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 أنظم مفاهيمي من خالل المخطط اآلتي :  –  ٢٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أقرأ الحديث الشريف ثم أجب على اآلتي:                              ) درس حرمة المسلم ( –  ٢3

 

 العمل التطوعي 

كل جهد مشروع  
يبذله اْلنسان  
لتحقيق منفعة  
للناس وخدمة  

لوطنه قاصدا به  
وجه هللا تعالى  
 دون مقابل مادي  

 فوائده فضله  صوره 

 

 مفهومه 

جمع متطوعي  -١
الهالل االحمر  

اْلماراتي التبرعات  
لمنكوبي الكوارث 

التبرع  -٢الطبيعية  
  -3بالدم للمرضى 

تنظيف أصدقاء 
 البيئة للشاطيء 

هو عبادة بالمفهوم  
العام ينال عليها  

المؤمن األجر على  
قدر عمل اْلنسان  
وبمقدار الخدمة  

والمنفعة التي قدمها  
 للناس

هي ثمار العمل  
 التطوعي 

اآلثار  
اْليجابية  

على  
 المتطوع 

اآلثار  
اْليجابية  

على  
 المجتمع 

  -٢الشعوربالراحة النفسية والثقة بالنفس -١
كسب محبة الناس  -3إشغال وقت الفراغ

اكتسابه لمهارات اجتماعية  -4واحترامهم
 تمكنه من التعايش مع اآلخرين 

-٢المجتمعتحقيق روح التكافل اْلجتماعي في -١
-3استثمار طاقات الشباب في العمل واْلنتاج 

توفير  -4تحسين المستوى االقتصادي للمجتمع
 األمن الشامل للمجتمع 
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 أقرأ الحديث الشريف ثم أجب على اآلتي:                       ) درس حرمة المسلم ( –  ٢3

  

 

 فسر معاني المفردات كما في الجدول اآلتي:     

 معناها  الكلمة
 .....................................................................  سباب 

 الفسق الخروج عن الطامة وضوابط االستقامة  ..................... 
 ......................................................................  وقتاله كفر 

 ل هللا صلى هللا عليه وسلم مع الناس جميعا: النتائج التي ترتبت على حسن خلق رسو  –  ٢4

  ٢................................................ -١-.................................................... 

 وضح اآلثار السلبية للتلفظ بالكالم السييء على العالقات في كل مما ياتي:   -  ٢5

 المجتمع  األسرة 
 ....................................  أفراد األسرة النزاع بين 

 انتشار الفوضى وعدم األمن  الحقد والكراهية 
 ...................................  ................................. 

 الحسد والتباغض بين الناس  عدم ترابط األسرة 
 أنظم مفاهيمي من خالل المخطط اآلتي:  –  ٢٦

 

 

 االل

 

 اْلُمْسِلم َعْبِد هللِا ْبِن َمْسعوٍد َأنَّ النَِّبيه صلى هللا عليه وسلم َقاَل: )ِسَبابُ عن 
( رواه البخاري ومسلم  ُفُسوٌق َوِقتاُلُه ُكْفر   

 أخالق المسلم

التواصل الحضاري 
 في المجتمع 

خطورة الكلمة  
ا في حياتن   

حرمة الذات 
 البشرية

الحوار أساس 
 التعايش 
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 )درس فرائض الصالة وسننها ومكروهاتها( 

 صنف فرائض الصالة إلى قولية وفعلية في الجدول اآلتي:        –  ٢٧

 فرائض الصالة الفعلية  فرائض الصالة القولية 
 الركوع ............................................... 

 .............................................  الفاتحة 
 ...............................................  ............................................ 
 السجود على الجبهة  .............................................. 

 اذكر سنن الصالة : –  ٢٨

     ٢............................................. -١-................... .............................. 

    3- ..............................................4- ................................................. 

    5- ..............................................٦- ............................................... 

 اذكر مكروهات الصالةك    –  ٢9

    ٢...........................................-١- ................................................... 

    3-............................................3- .................................................. 

 أكمل بالعبارة المناسبة في أفعال الصالة :  –  30

 ينقص األجر (       -يبطل الصالة        -) اليبطل                       

 لصالة أو اليبطلها يبطل ا مكروه ينقص األجر  أفعال الصالة
 ......................  ..............................  الحركة غير الكثيرة أثناء الصالة
 .....................  ............................ مسابقة اْلمام أو التأخر عنه 

 .........................  .........................  فرقعة األصابع 
 ......................  ..........................  عدم السجود على الجبهة 
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 ......................  ...........................  الصالة من غير وضوء أو بوضوء فاسد
 أنظم مفاهيمي من خالل المخطط اآلتيك  –  3١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الصالة فرائضها سننها  
 ومكروتها 

تكبيرة  -٢النية-١
-3اْلحرام 
-4الفاتحة

الرفع من  -5الركوع
والسجود  -٦الركوع 

-٧على الجبهة 
-٨الرفع منه 
 السالم 

قراءة السورة بعد -١
القيام للسورة -٢الفاتحة

قول سمع هللا لمن  -3
التكبير ما -4حمده

-5عدا تكبيرة اْلحرام
الجهر في الصالة 

السر في  -٦الجهرية
 الصالة النهارية

عدم   -٢االلتفات-١
السجود على  -3الخشوع
النظر في الهاتف  -4الحمدانية

التشويش  -5أثناء الصالة 
على المصلين بقراءة أو رفع 

 صوت

فرائض 
 الصالة 

سنن  
 الصالة 

مكروهات  
 الصالة 
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 دولة اْلمارات العربية المتحدة على مساندتها للشعوب العربية واْلسالمية: حرص )علل( –  3٢

    ٢.................................................-١- .......................................... 

    3- ............................................... 

 مساندة اْلمارات للدول العربية واْلسالمية : اذكر مجاالت  وصور  -33

   ٢.....................................................-١- .......................................... 

   ٢-.....................................................4- .......................................... 

 الفوائد التي حققتها دولة اْلمارات من مساندتها للدول العربية:عدد 34 

   ٢..............................................-١- ............................................. 

   3-.............................................4- ............................................. 

 أنظم مفاهيمي من خالل المخطط اآلتي:  –  35

 

 

 

 

 

 

 

 

اْلمارات في خدمة العالم العربي  
 واْلسالمي 

التحديات التي تعيق التقدم في الدول  
 العربية واْلسالمية 

دور دولة اْلمارات في مساندة الدول 
 العربية واْلسالمية 

 الفقر والمرض

 الجهل 

 التطرف والحروب 
 دعم التعليم في الدول العربية واْلسالمية 

 المشاركة بقوتها العسكرية نصرة للمظلوم

 

 القوافل العالجية والمساعدات اْلغاثية 
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 ) سورة السجدة صفات المؤمنين (                 ت الكريمة ثم أجب على اآلني:أقرأ اآليا –  3٦

 

 

 

 فسر معاني    

 

 

 المفردات كما في الجدول اآلتي:  فسر معاني

 معناها  الكلمة
 ................................  حق القول

 الجن  .............................. 
 ترتفع وتتنحى للعبادة  .............................. 

 ................................  عن المضاجع 
 ضيافة وعطاء  .............................. 

 .................................  فاسقا 
 عذاب اآلخرة  .............................. 

 اذكر فوائد المداومة على قيام الليل:  –  3٧

      ٢............................................. -١- ........................................... 

      3- ...................................................... 

 ة؟ )علل( إخفاء هللا تعالى لتفاصيل نعيم المؤمنين في الجن –  3٨

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

َأْجَمِعيَن  ِشْئَنا آَلَتْيَنا ُكلَّ َنْفٍس ُهَداَها َوَلـِكْن َحقَّ اْلَقْوُل ِمنِهي أَلَْمََلَنَّ َجَهنََّم ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس َوَلْو قال تعالى 
﴾ ِإنََّما  ١4َتْعَمُلوَن ﴿﴾ َفُذوُقوا ِبَما َنِسيُتْم ِلَقاَء َيْوِمُكْم َهـَذا ِإنَّا َنِسيَناُكْم َوُذوُقوا َعَذاَب اْلُخْلِد ِبَما ُكنُتْم  ١3﴿

ًدا َوَسبَُّحوا ِبَحْمِد َربِهِهْم َوُهْم اَل َيْسَتْكِبُرو  وا ُسجَّ ﴾ َتَتَجاَفى ُجُنوُبُهْم  ١5َن ﴿ ُيْؤِمُن ِبآَياِتَنا الَِّذيَن ِإَذا ُذكِهُروا ِبَها َخرُّ
﴾ َفاَل َتْعَلُم َنْفٌس مَّا ُأْخِفَي َلُهم مِهن ُقرَِّة  ١٦ُهْم ُينِفُقوَن ﴿ َعِن اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن َربَُّهْم َخْوًفا َوَطَمًعا َوِممَّا َرَزْقَنا

﴾ َأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا ١٨﴾ َأَفَمن َكاَن ُمْؤِمًنا َكَمن َكاَن َفاِسًقا الَّ َيْسَتُووَن ﴿ ١٧أَْعُيٍن َجَزاًء ِبَما َكاُنوا َيْعَمُلوَن ﴿
اِلَحاِت َفَلُهْم َجنَّا  ﴾ َوَأمَّا الَِّذيَن َفَسُقوا َفَمْأَواُهُم النَّاُر ُكلََّما  ١9ُت اْلَمْأَوى ُنزاًُل ِبَما َكاُنوا َيْعَمُلوَن ﴿َوَعِمُلوا الصَّ

﴾ ٢0َأَراُدوا َأن َيْخُرُجوا ِمْنَها أُِعيُدوا ِفيَها َوِقيَل َلُهْم ُذوُقوا َعَذاَب النَّاِر الَِّذي ُكنُتم ِبِه ُتَكذِهُبوَن ﴿  
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 وضح آثار السجود على المسلم:  –  39

     ٢........................................-١-.....................................3- ..................... 

 حدد من اآليات ما يفيد المعاني التالية  –  40

 ــــــــــ كثرة العبادة والذكر ليال:...................................................................      

 ـــــــــــ الثواب من هللا تفضال ومنة:...............................................................      

 قارن بين العذاب األدنى والعذاب األكبر. –  4١

 العذاب األكبر العذاب اآلدنى المقارنة 
 .............................  ..............................  أوجه التشابه 

 ............................. ............................. أوجه االختالف 
 أنظم مفاهيمي من خالل المخطط اآلتي:  –  4٢

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 صفات المؤمنين وجزاؤهم

األثر المترتب على قيام   صفات المؤمنين 
 الليل وطاعة هللا تعالى 

 األخالص في العبادة

 الخضوع هلل تعالى

 قيام الليل

 اْليمان والتصديق بالبعث

 الطمأنينة والسعادة

 البركة في العمر والصحة

 سعة الرزق 

 الفوز برضا هللا والجنة 
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 والتنوين ( قارن بين النون الساكنة والتنوين كما في الجدول التالي:       ) درس أحكام النون الساكنة  –  43

 التنوين  النون الساكنة  وجه المقارنة 
 ..........................  ثابتة في النطق والكتابة  النطق
 ثابتة في الوصل دون الوقف .........................  الوقف 

 ..........................  في وسط الكلمة وآخرها  مكانها في الكلمة 
 ...........................  ...........................  فيها نوع الكلمة التي تأتي 

 :استخرج من اآليات الكريمة كل حرف نون مبينا نوعها  –  44

 

 

 نون ساكنة :.........................................................  •
 متحركة:......................................................... نون  •
 نون مشددة:..........................................................  •

 استخرج من اآليات الكريمة كل تنوين مبينا نوعه:  –  45

 

 

 

 بالفتح:.................................................. تنوين   •
 تنوين بالضم:..................................................  •
 تنوين بالكسر:..................................................  •

 عرف اْلظهار الحلقي ثم اذكر حروف اْلظهلر . –  4٦

 تعريف اْلظهار:...............................................................................      

نَساُن ِإَلى َطَعاِمِه ﴿ ٢3َكالَّ َلمَّا َيْقِض َما َأَمَرُه ﴿ل تعالى قا ﴾ َأنَّا َصَبْبَنا  ٢4﴾ َفْلَينُظِر اْْلِ
َفَأنَبْتَنا ِفيَها َحبًّا ﴾ ٢٦﴾ ُثمَّ َشَقْقَنا اأْلَْرَض َشقًّا ﴿٢5اْلَماَء َصبًّا ﴿   

ِ الرَّْحَمِن الرَِّحيِم ﴾  ﴿ ِبْسِم ّللاه

﴾ ُتْسَقى ِمْن َعْيٍن آِنَيٍة  4﴾ َتْصَلى َناًرا َحاِمَيًة ﴿ 3ٌة نَّاِصَبٌة ﴿﴾ َعاِملَ ٢﴾ ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َخاِشَعٌة ﴿١َهْل َأَتاَك َحِديُث اْلَغاِشَيِة ﴿
﴾٧﴾ الَّ ُيْسِمُن َواَل ُيْغِني ِمن ُجوٍع ﴿٦﴾ لَّْيَس َلُهْم َطَعاٌم ِإالَّ ِمن َضِريٍع ﴿5﴿  
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 حروف اْلظهار :.........................................................................    

 ار الحلقي مبيننا سببه في اآليات التالية: حدد موضع حكم اْلظه –  4٧

 سببه  مواضع حكم اْلظهار  اآليات القرآنية 
َوُهْم َيْنَهْوَن َعْنُه َوَيْنَأْوَن َعْنُه َوِإن ُيْهِلُكوَن ِإالَّ  قال تعالى 

 (  ٢٦) األنعام اآلية     َأنُفَسُهْم َوَما َيْشُعُرونَ 
١- ............... 
٢- ................ 

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

) الطور  َأْم ُخِلُقوا ِمْن َغْيِر َشْيٍء َأْم ُهُم اْلَخاِلُقونَ قال تعالى 
 (  35اآلية  

١- ............... 
٢- ............... 

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

أَْهِلِه َوَحَكًما مِهْن  َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق َبْيِنِهَما َفاْبَعُثوا َحَكًما مِهْن 
أَْهِلَها ِإن ُيِريَدا ِإْصاَلًحا ُيَوفِهِق اللَّـُه َبْيَنُهَما ِإنَّ اللَّـَه َكاَن َعِليًما 

 ( 35) النساء اآلية      َخِبيًرا

١- ................ 
٢- ............... 
3- .............. 

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

 أنظم مفاهيمي من خالل المخطط اآلتي:  –  4٨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وين أحكام النون الساكنة والتن  

الفرق بين النون  
 الساكنة والتنوين 

حروف اْلظهار  
 الحلقي

أحكام النون  
 الساكنة والتنوين 

تعريف حكم  
 اْلظهار الحلقي 

النون الساكنة 
ثابتة في  

النطق والكتابة  
تأتي في وسط  
 الكلمة وآخرها

التنوين ثابت  
في النطق  
دون الكتابة  
تأتي أخر  

 الكلمة

ء ، ه،  
ع ، ح ،  

 غ ، خ 

اْلظهار  
،واْلدغام ،  
واْلخفاء  
 ،واْلقالب 

إخراج الحرف 
من مخرجه  
 من غير غنة 
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 ) درس حاسبوا أنفسكم (                        أقرأ الحديث الشريف ثم أجب على اآلتي: –  49

 

 

 

 فسر معاني المفردات اآلتية كما في الجدول اآلتي:   

 معناها  الكلمة
 ........................  يسأل 

 قضاه ................... 
 ........................  أباله

 أخبرنا الرسول صلى هللا عليه وسلم عن أهم ما يسأل عنه العبد يوم القيامة وضحها من الحديث الشريف.  –  50

     ٢..............................................- ١- ............................................. 

     3-...............................................4-... ......................................... 

 :أنظم مفاهيمي من خالل المخطط التالي –  5١

 

 

 

 

 

 

 

تزوُل قَدَما عبد يوَم  ال   عن أبي برزة األسلمي رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :
القيامة ، حتى ُيسأَل عن أربع : عن ُعُمره فيَم أفناه ؟ وعن ِعْلِمِه ما عِمل به ؟ وعن ماله من أين اكتسبه  

) رواه الترمذي(  فقه ؟ وعن جسمه فيم أباله ؟وفيم أن   

 

 يحاسب اْلنسان يوم القيامة 

 عن ماله

مثال :  
 تصدق منه 

 عن جسده 

مثال :  
 خدمة وطنه 

 عن علمه 

مثال: نشر الخير  
 ومنفعة الناس 

 عن عمره

مثال: قضاه 
 في طاعة هللا 
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 وضح دور المسجد في بناء المجتمعات من النواحي اآلتية:                )درس آداب المسجد(   –  5٢

 ................................. -٢....................................... -١لناحية االجتماعية : ا •
 .................................. -٢.........................................-١الناحية التعليمية :  •

 اذكر فضل الذهاب إلى المسجد: –  53

٢.......................................... -١-.... ................................................... 

 اذكر  آداب المسجد من حيث:  –  54

 ................................... -٢....................................,-١قبل الذهاب للمسجد: •
 ................. .................-٢..................................-١أثناء المشي إلى المسجد: •
 .................................. -٢....................................-١عند دخول المسجد   : •

 وضح اآلثار اْليجابية لاللتزام بآداب المسجد على الفرد والمجتمع: –  55

 آثرها على المجتمع  آثرها على الفرد 
 .......................................  ................................... 

 ..................................  زيادة األجر والثواب 
 التسامح والتعاون  ........................................ 

 بين رأيك في المواقف التالية بوضع إشارة )صح( مع التعليل:  –  5٦

 السبب  غير موافق  موافق  وقف الم
 ......................  ............  ...........  وجد رجال يتسول أمام المسجد فأبلغ عنه الشرطة 

 ......................  ...........  ...........  ينام بعض المصلين في ممرات المساجد
 ......................  ...........  ..........  يمتنع عند التدافع عند الخروج من المسجد 

يجلس حيث ينتهي به المجلس واليمر أمام  
 المصلين 

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

 .....................  ............  ..........  عامل يذهب للصالة في المسجد بمالبس العمل 
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بين األمور التي يمكنك فعلها إذا دخلت المسجد وصليت تحية للمسجد ثم جلست تنتظر إقامة صالة   – 5٧
 الفريضة:

 ............................. -3.................................-٢  أتحلى بالوقار والسكينة -١

 أنظم مفاهيمي من خالل المخطط اآلتي:  –  5٨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قبل الذهاب 
 للمسجد

الدعاء  
 والسكينة 

الخروج بالرجل  
اليسرى ودعاء 

 الخروج 

التزين 
 والتطيب 

الدخول  
بالرجل  
 باليمنى 

عند الخروج  
 من المسجد 

 المسجد وآدابه 

 آثار االلتزام بها فضل المشي للمساجد أهمية المسجد 

أثناء المشي  
 للمسجد

بناء المجتمع المسلم 
 وترابط المسلمين 

عند دخول  
 المسجد

مضاعفة األجر  
 والثواب

رضا هللا تعالى  
 ودخول الجنة 

مالزمة  
الذكر 

 واالستغفار  

انتظار  عند 
 وقت الصالة 

 آداب المسجد
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 للهجرة النبوية عدة أسباب بين سببين منهما:            )درس الحياة في المدينة المنورة بعد الهجرة (     –  59

 السبب األول :.............................................................  •
 ........................................................... السبب الثاني :  •

 بم تبرر حرس اْلسالم على حرية المعتقد؟  –  ٦0

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

 وطوائف اذكر ثالثة منها: راق مجتمع المدينة زمن النبي صلى هللا عليه وسلم من عدة أع  –  ٦١

  ٢.........................................-١-......................................3- ........................ 

 وضح أثر التعاون على سعادة الناس في كل مما يلى : –  ٦٢

 األسرة:........................................................ نطاق  •
 نطاق المدرسة :.....................................................  •

 عليه وسلم لمكة المكرمة وحبه للمينة المنورة: وضح حب الرسول صلى هللا  –  ٦3

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

 أنظم مفاهيمي من خالل المخطط اآلتي :  –  ٦4

 

 

 

 

 

 

 الحياة في المدينة بعد الهجرة

التعايش  
السلمى ضرورة  

 اجتماعية  

النظام داخل  
المجتمع أساس  

 االستقرار

التكافل بين أفراد 
المجتمع ضرورة 

 حياتية 

حب الوطن من  
 اْليمان 
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 ما الحكمة من مشروعية سجود السهو؟                 ) درس سجود السهو وسجود التالوة (  -٦5

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

 وضح أسباب سجود السهو :–  ٦٦

   ٢....................................-١-......................................3-....................... 

 وضح سبب سجود التالوة . –  ٦٧

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

 قارن بين سجود السهو وسجود التالوة . –  ٦٨

  سجود السهو أوجه االختالف 
 سجدة واحدة  ...............................  عددالسجدات
 ............................ الزيادة أو النقص او الشك في الصالة سبب السجود 
 ..............................  ..................................  القراءة فيها 
 يكبر عند االنتهاء  يكبر للسجدتان  التكبير 
 ............................ ..................................  السالم

 ما يجب على المصلي فعله في الحاالت التالية:  –  ٦9

 صلى الظهر ثالث ركعات وتذكر بعد السالم . - •

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

 نسي إحدى السجدتين في الركعة األولى وتذكرها أثناء السجود في الركعة الثانية.  - •
......................................................................................... . 

 صلى المغرب فنسي هل صلى ركعتين أم ثالث ركعات . - •
 ................................................................................ 
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 أنظم مفاهيمي من خالل المخطط اآلتي:  –  ٧0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سبب سجود  
 السهو 

صفة سجود  
 السهو 

سبب سجود  
 التالوة

صفة سجود  
 التالوة

 سجود السهو وسجود التالوة

يكون في حالة 
سهو اْلنسان  

في الصالة فزاد 
أو نقص في  

 صالته

سجدتان كسجود  
الصالة بتكبير  

وسالم ويقرأ فيهما  
سبحان ربي  
األعلى ثالث  

 مرات

يكون في حالة 
قراءة موضع 
سجدة من  

 سجدات القرآن

يسجد سجدة  
بتكبيرتين  واحدة 

عند الشروع  
واالنتهاء يقرأ فيها  

 دعاء السجود
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) سورة         أقرأ اآليات الكريمة ثم أجب على اآلتي:  -1                                              
 االنفطار ( 

 
ِ الرَّْحَمِن الرَِّحيِم ﴾  ﴿ ِبْسِم ّللاه

َماُء انَفَطَرْت ﴿ِإَذا  َرْت ﴿٢﴾ َوِإَذا اْلَكَواِكُب انَتَثَرْت ﴿ ١السَّ ﴾ َوِإَذا اْلُقُبوُر 3﴾ َوِإَذا اْلِبَحاُر ُفجِه
َرْت ﴿4ُبْعِثَرْت ﴿ َمْت َوَأخَّ نَساُن َما َغرََّك ِبَربِهَك اْلَكِريِم  5﴾ َعِلَمْت َنْفٌس مَّا َقدَّ ﴾ َيا َأيَُّها اْْلِ
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  فسر معاني المفردات اآلتية كما في الجدول التالي -

 معناها  الكلمة 
 ................................................  إذا السماء انشقت 

 تبعثرت واختل نظامها  ................................................. 
 .................................................  وإذا البحار فجرت

 جعلك سويا مستقيما  ................................................. 
 ................................................  كراما كاتبين 

 يوم القيامة  ................................................. 
 بين الحكمة من التذكير بيوم الحساب؟  – 2

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

وظيفة المالئكة الواردة في السورة  المالئكة مخلوفات نورانية أوكل هللا إليها مهمات عديدة اذكر – 3
 ؟  مبينا الحكمة من ذلك 

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

 بينت سورة االنفطار أحداثا رئيسة للكون واألرض قبل قيام الساعة أذكرها ؟  -4 

1- ..........................................2- ........................................ 

3-..........................................4- ...................................... 

 ألبرار يوم القيامة وماذا أعد للفجار؟  ماذا أعد هللا تعالى -5  

 األبرار: ..............................................................  •
 .............................. الفجار: ...............................  •

 أنظم مفاهيمي من خالل المخطط اآلتي :  -6  

 

 

 

    

 

 

 ) درس المفلس الحقيقي (          أقرا الحديث الشريف ثم أجب على اآلتي :  – 7 

 

 

مسؤولية 
 اْلنسان

 من عالمات يوم القيامة

فضل هللا تعالى على 
 اْلنسان

مصير اْلنسان يوم 
 القيامة

عن أبو هريرة رضى هللا عنه عن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال: ) أتَدروَن ما 

تي َمن يأتي يوَم القيامِة بصالةٍ وصياٍم، وزكاةٍ، ويأتي وقد   الُمفِلُس؟ إنَّ الُمفلَس من أُمَّ

شتَم هذا، وقذََف هذا، وأكَل ماَل هذا، وسفَك دَم هذا، وضرَب هذا، فيُْعَطى هذا من  

َحسناِته، وهذا من حسناِته، فإن فَِنَيْت َحسناتُه قبَل أن يُقَضى ما عليِه، أُِخذَ من خطاياهم،  

 فُطِرَحْت عليِه، ثمَّ ُطِرَح في النَّارِ ( رواه مسلم

 

إقرأ المزيد على  
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 : فسر المفردات اآلتية كما في الجدول اآلتي       

 معناها  الكلمة 
 ..............................................................  المفلس 
 ..............................................................  متاع 

 اتهم برئيا  ...................... 
 أراق دمه بقتله  ...................... 

 ..................................................................  فنيت 
 )خطأ( أمام العبارة الخطأضع إشارة )صح(أمام العبارة الصحيحة وإشارة  – 8

 األعمال السيئة تضيع أجر األعمال الحسنة                        )       (  •
 يمكن للمسلم أن يوذي أصحابه بلسانه                            )        (  •
 إذا ابتسمت في وجه معلمي وأصدقائي فهذا ينقص من حساتي    )        (  •
 باالستغفار إذا فعلت ذنبا                                   )        ( أسارع  •
 )        (           حتي أحافظ على رصيد حسناتيأفكر قبل كل قول أو فعل  •
 حتى ال أكون مفلسا يوم القيامة أقوم بإيذاء من حولي من الناس  )        (  •

 

 ظلل الكلمات التي تؤدي إلي إفالس صاحبها يوم القيامة كما في المثال:  – 9

 

 
 الصالة  السخرية األمانة   الكذب

 االستئذان 

 احترام الكبير 

 الصبر إيذاء الجار طاعة الوالدين
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 أنظم مفاهيمي من خالل المخطط اآلتي:  – 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . المفلس الذي تحدث عنه الرسول صلى هللا عليه وسلم ) علل ( – 11

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

 ) درس أحب العمل الى هللا (          أقرأ الحديث الشريف ثم أجب على اآلتي:  – 12

 

 

 الناس يوم القيامة 

 الغني الحق 

يعمل األعمال الصالحة ويحسن  
 التعامل مع اآلخرين 

القيامة  الجزاء يوم 
 الجنة

 المفلس الحق 

يعمل الصالحات ولكنه يعمل أعماال  
تذهب حسناته وتوقعه في اْلفالس مثل  

االعتداء على الناس بالقول والفعل  
 كالسب واالعتداء

الجزاء يوم القيامة  
 النار

عن عائشة رضي هللا عنه , أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سئل : أي العمل  
  قال أدومه وإن قل " رواه مسلمأحب إلى هللا 
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 فسر معاني المفردات اآلتية :     

 أدومه        ....................................  •
 وإن قل       ...................................  •

 أنظم مفاهيمي من خالل المخطط اآلتي:  – 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد األعمال الدالة على المحبة الصادقة هلل تعالى .        ) درس محبة هللا تعالى (  – 14

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

 أذكر األعمال التي ينال بها المسلم محبة هللا تعالى:  -15

 المدوامة على العمل الصالح 

ثمرات المدوامة على العمل   ولو كان قليال 
 الصالح 

األسباب المعينة  
 على المدوامة

نتيجتها محبة هللا  
 ورضاه والفوز بالجنة

 اْلستعانة بالل  محبة هللا للعبد 

 النية الصادقة 
 الدعاء 

 الصحبة الصالحة 

 طهارة القلب 

 تفريج الكرب 

 الفوزبالجنة
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•  ............................................. 
•  ............................................. 
• ............... .............................. 
•  ............................................ 

 بين التصرفات التى تدل على محبة العبد هلل تعالى من غيرها في الحاالت التالية   – 16 

 السبب  ال يحبه هللا تعالى  يحبه هللا تعالى  التصرف 
 .......................  .................  ................  يرفع صوته على أمه 

يدعو لوالده الذي أستشهد دفاعا عن  
 الوطن

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

تبر والدتها وتتواصل معها بالهاتف  
 يوميا 

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

ال يستجيب لطلب والدته مساعدته  
 لها في العناية بأخته الصغيرة

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

 كيف تعبر عن حبك هلل تعالى في المواقف اآلتية :  – 17

 يخطئ في أداء الصالة ؟  شاهدت زميلك  •

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

 أخطأت في حق زميلك  •

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

لت درجة عالية في االمتحان    ن •
 .................................. ...................................................... 
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 صح ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )خطأ(أمام العبارة الخطأضع عالمة ) -18

 )           (                             يزور جاره غير المسلم ليطمئن على حاله •
 )           (                              يسرف في استخدام الماء أثناء الوضوء •
 )           (                                            طالب يراجع دروسه يوميا •

 أنظم مفاهيمي من خالل المخطط اآلتي :  – 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دعوة أهل الطائف(  درسما هدف الرسول صلى هللا عليه وسلم من دعوة أهل الطائف ؟    ) -20

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

 ما موقف أهل الطائف من دعوة الرسول صلى هللا عليه وسلم؟  -21

 أهميتها 

 محبة هللا عزوجل 

نتائج محبة العبد هلل  
 تعالى 

محبة هللا أصل الدين  
ألنها تقرب العبد من  

 ربه

الصالة , الزكاة ،  
الصيام ، الحج  
 ،الصدق ، األمانة 

األعمال التى ينال بها  
هللا تعالىالعبد محبة   

الفوز ب ينال رضي هللا  
تعالى ومحبة الرسول وتفريج  

 الكرب والفوز بالجنة 
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   ..................................................................................... 

 ما موقف الرسول صلى هللا عليه وسلم من رد فعل أهل الطائف  -22

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

 عداس (  –سيئا   -ناسب : )المطعم بن عدي اكمل الفراغ بما ي -23

 ستقباال ).....................( طائف الرسول صلى هللا عليه وسلم استقبل أهل الا •
 قدم ).........................( قطفا من العنب إلى الرسول صلى هللا عليه وسلم  •
 .........( دخل الرسول صلى هللا عليه وسلم مكة بحماية      )................. •

 أنظم مفاهيمي من خالل المخطط اآلتي:  -24

 

 

 

 

 

 

 أقرأ اآليات الكريمة ثم أجب على اآلتي:           ) سورة التكوير (  – 25

 

 

دعوة الرسول 
صلى هللا عليه 
وسلم ألهل 

 الطائف

 الهدف نشر اْلسالم

موقف أهل الطائف من النبي صلى هللا 
 عليه وسلم كذبوه وضربوه بالحجارة

موقف الرسول صلى هللا عليه وسلم 
 الصبر على االذي وشكى أمره هلل

 ﴿ ِبْسِم اّللِه الرَّْْحَِن الرَِّحيِم ﴾ 

ُكوِهَرتْ  ْمُس  الشَّ انَكَدَرتْ  ﴾١﴿ ِإَذا  النُُّجوُم  ُسِيِهَتْ  ﴾٢﴿ َوِإَذا  اْْلَِباُل  اْلِعَشاُر   ﴾٣﴿َوِإَذا  َوِإَذا 
ُحِشَرتْ  ﴾٤﴿ ُعطِهَلتْ  اْلُوُحوُش  َرتْ  ﴾٥﴿ َوِإَذا  ُسجِه اْلِبَحاُر  ُفوُس  ﴾ ٦﴿ َوِإَذا  الن ُّ َوِإَذا 
ُسِئَلتْ  ﴾٧﴿ ُزوِهَجتْ  اْلَمْوُءوَدُة  قُِتَلتْ ﴾٨﴿ َوِإَذا  َذنٍب  الصُُّحُف  ﴾٩﴿ ِبَِيِه  َوِإَذا 
ُكِشَطتْ  ﴾١٠﴿ ُنِشَرتْ  َماُء  السَّ اْْلَِحيُم   ﴾١١﴿َوِإَذا  اْْلَنَُّة  ﴾١٢﴿ ُسعِهَرتْ َوِإَذا  َوِإَذا 
َأْحَضَرتْ  ﴾١٣﴿ ُأْزلَِفتْ  مَّا  نَ ْفٌس  ِِبْْلُنَّسِ  ﴾١٤﴿ َعِلَمْت  أُْقِسُم  اْْلََواِر   ﴾١٥﴿ َفََل 
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 فسر معاني المفردات اآلتية كما في الجدول اآلتي     

 معناها  الكلمة 
 الشمس يمحى ضوؤها  ................................................. 

 ..............................................  وإذا النجوم انكدرت 
 النوق الحوامل تترك مهملة  ................................................ 

 ...............................................  وإذا الوحوش حشرت 
 البحار تتأجج نارا ................................................ 

 .................................................  وإذا النفوس زوجت
 ما يحدث يوم القيامة لكل ما يلي :  -26

 .).............................................(                الشمس المضيئة •
 ).............................................(                الدواب والحيوانات •
 ..( )............................................               المحيطات واألنهار •
 المجرات التي تضم ماليين النجوم).............................................(  •

  تعالى في اآليات الكريمة في سورة التكوير؟ بماذا أقسم هللا  -27

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

 )علل( إخفاء هللا تعالى لموعد الساعة عن الناس  -28
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   ............................................................................................. 

 ) علل( تأييدهللا تعالى لنبيه محمد صلى هللا عليه وسلم -29

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

 أنظم مفاهيمي من خالل المخطط اآلتي:  -30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الناس(  الحديث الشريف ثم أجب على اآلتي:               )درس اإلحسان إلى أقرأ  -31

 

 

كوير سورة الت   

المخلوقات التي أقسم  أقسم هللا تعالى على  من أقوال يوم القيامة 
 هللا تعالى بها 

 الشمس يمحى ضوؤها 

 النجوم يذهب نورها

 الجبال تهدم 

 البحار تشتعل 

 أن القرآن الكريم صادق

 أن رسول هللا صادق 

أن جبريل عليه السالم 
 صادق

 الخنس 

 الجواري الكنس 

 والليل إذا عسعس 

 والصبح إذا تنفس 

عن المعرور بن سويد رحمه هللا ، قال: لقيت أبا ذر ِبالربذة، وعليه حلة، وعلى غالمه  
صلى هللا   -النبي  حلة، فسألته عن ذلك، فقال: إني ساببت رجاًل فعيرته بأمه، فقال لي 

: "يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، جعلهم هللا  -عليه وسلم 
تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه مما يأكل، َوْلُيْلِبْسُه مما يلبس، وال  

 ."تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم

http://www.shk.ampss.ae/
mailto:info@ampss.ae
https://seraj-uae.com/file/7208/


                                           

Tel: 025858621 / 025858760    www.shk.ampss.ae        info@ampss.ae:  Email :              معلم التربية اإلسالمية  :                                          

                                                                                                                والمخرجات ء: مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألدا رؤية المدرسة  •

                                                                                                                                                                     وطن..  : أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للسالة المدرسة ر •

 

 

 فسر معاني المفردات اآلتية كما في الجدول اآلتي:   

 معناها  الكلمة 
 ...........................................................  الربذة

 اللباس الفاخر .......................... 
 ............................................................  سابيت 

 أي فيه صفة غير حميدة ......................... 
 من يخدمكم  .......................... 

 ...........................................................  تحت أيديكم 
 لماذا عاتب النبي صلى هللا عليه وسلم أبي ذر الغفاري على الرغم من مكانته في اإلسالم. -32

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

 ما واجباتي تجاه من يخدمني:  -33

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

 ثالثة منها:  لسوء معاملة الخدم نتائج سلبية اذكر – 34

 1 - ...................................2................................3 ........................ 

 ضع عالمة )صح( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )خطأ( أمام العبارة الخطأ-35

 (     أعامل غير المسلمين بالحسني                                        )         •
 ال فرق بين إنسان وآخر إال باللون                                    )          (  •
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 العبادات دليل على عدم التمييز بين المسلمين                         )          (  •
 اإلسالم يميز بين الرجل والمرأة                                         )          (        •

 ما هي النتائج التي تترتب على تحقيق العدل بين الناس؟  -36

 في األسرة    ............................................................  •
 في المجتمع  ............................................................  •
 .................. بين الشعوب ..........................................  •

 أنظم مفاهيمي من خالل المخطط اآلتي:  -73

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما معنى اإليمان باليوم اآلخر                     ) درس اإليمان باليوم اآلخر(  – 38

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

أقتدي برسول هللا صلى   عدم التمييز بين الناس 
 هللا عليه وسلم

 تكامل الوظائف في المجتمع  حسن معاملة الناس 

 اْلحسان إلى الناس
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 لماذا جعل هللا نعيم اآلخرة مختلفا عن نعيم الدنيا  – 39

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

 : رتب أحداث يوم القيامة التالية  – 40

 النفخة األولى (  –الحساب  –الجنة والنار  -النفخة الثانية    -) الحشر      

 .................2.....................3 ........................4...................5 ........... 

 بين المؤمن باليوم اآلخر وغير المؤمن من حيث تأثير اإليمان على حياة كل منهما.  – 41

 غير المؤمن باليوم اآلخر المؤمن باليوم اآلخر  وجه المقارنة 
 سوء الخلق  .......................  سلوكه وأخالقه
 .......................  دائما يحاسب نفسه  محاسبته لنفسه 

 يائسة  ........................  نظرته للحياة الدنيا 
 ........................  .......................  مقياسه لألعمال التي يقوم بها 
 ......................  الصبر موقفه عند المحن والشدائد

 العذاب في اآلخرة ...........................  النتيجة المتوقعة 
 ضع عالمة )صح(أمام العبارة الصحيحة وعالمة )خطأ(أمام العبارة الخطأ.  – 42

 حالال أو حراما       )          (  هدفه أن يصبح أغنى رجل دون النظر إذا كان المال •
 االستغفار)          ( يحاسب نفسه كل ليلة والتزامه بالطاعات وعمل الخير ويكثر من  •
 يجد مشقة في حفظ القرآن ولكنه يستمر في ذلك                          )          (  •
 تعرض لمرض شديد فأخذ يسئ للطبيب في القول ويطلب عالجا سريعا    )          (  •

 أنظم مفاهيمي من خالل المخطط اآلتي .  – 43

 اْليمان باليوم اآلخر  
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 ضع دائرة حول رمز اإلجابة األقرب إلى الصواب فيما يأتي:       ) درس صالة الجماعة (  -44

 صالة الجماعة أفضل من صالة الفرد ب   -1

س من أركان اْليمان  الركن الخام  

 ويتضمن اْليمان ب 

 الحساب والجزاء  الحشر البعث والنشور 

 النفخ في الصور

النفخة األولى  
تموت  
 الخالئق 

النفخة الثانية  
الخالئق تبعث   

المؤمن  
 الجنة

الكافر 
 النار

 أثره في حياة المؤمن 

حسن السلوك،  
يحاسب نفسه، يفعل  
الخير، يتجنب الشر،  

 يصبر على البالء 
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 درجة ( 26 -درجة                ج27 -درجة                 ب25 -) أ 

 صالة الجماعة تكون في :  -2

 السفر (  –الحضر                   ج  -السفر والحضر          ب -) أ 

 مع اإلمام :  المأمور يدرك الركعة إذا أدرك  -3

 الركوع  (  -السجدة األولى             ج -السجدة الثانية          ب -) أ 

 يشترط في صالة الجماعة أن يكون عدد المصلين:  -4

 خمسة فأكثر(  -اثنين فأكثر                ج -ثالثة فأكثر              ب -) أ 

 ال يعد مسبوقا من أدرك اإلمام   -5

 في السجود  (  -عد الرفع من الركوع      جب -في الركوع األول         ب -)أ 

 الذي يفوته شئ من الصالة مع اإلمام يسمى  -6

 البطيء    (  -المتأخر                  ج -المسبوق                ب -)أ 

 يتم المسبوق صالته :  -7
 قبل تسليم اإلمام (  –بعد تسليم اإلمام        ج  –بعد تكبيرة اإلحرام     ب  -أ)

 وضح شروط صالة الجماعة :  – 45

1-  ........................................2- ............................................... 

 اذكر فوائد صالة الجماعة مع ذكر فضائلها:  -46

 ... ...................3............................2.................................... 1فوائدها: 
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 فضائلها:........................................................................................... 

 : أنظم مفاهيمي من خالل المخطط اآلتي -47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بين القوسين:       )درس اإلسراء والمعراج( أمام كل عبارة الكلمة التي تناسبها من ضع  – 48

 (  اإلسراء  -البراق   –المعراج   -فريضة الصالة  -  )   المعجزة                        

 أحكام صالة الجماعة وأحكام صالة المسبوق 

سنة مؤكدة على المكلفين  صالة الجماعة 
القادرين حضرا وسفرا للصلوات الخمس من  
شروطها وجود اثنين فأكثر وأن ال يتقدم  

 المأموم على اْلمام

فضائلها تضاعف اآلجر 
درجة ٢٧والثواب ب  

فوائدها النظام والترتيب ،احترام 
الوقت، تقوي المحبة،إعمار 
المساجد ،معرفة أحوال  

 المسلمين  

 حاالت المأموم 

صالة المسبوق " المسبوق في الصالة هو  
اْلمام لكنه  من فاته بعض الصالة مع 

أدرك التكبير قبل سالم اْلمام ودخل مع  
 الجماعة سواء فاتته ركعة أو أقل أو أكثر 

مأموم فذ:( وهو الذي يجد اْلمام قد رفع رأسه من 
الركوع األخير يفوته فضل صالة الجماعة ويقوم بعد  

 سالم اْلمام ليؤدي صالته كاملة 

مأموم غير( مسبوق وهو الذي 
يدرك اْلمام قبل الرفع من 

 الركوع األول وتحسب له ركعة 

)مأموم مسبوق( وهو الذي يجد اْلمام رفع رأسه من ركعة  
من ركعات الصالة غير الركعة األخيرة فإنه يقوم بعد سالم  

 اْلمام ليصلي ما فاته
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 انتقال الرسول صلى هللا عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى :..............  •
 السبع                       :............... صعود الرسول من بيت المقدس الى السماوات  •
 :..............             على يد نبيه إلثبات صدقه   هللا  هي األمر الخارق للعادة يجريه •
 انتقال النبي من المسجد الحرام الى المسجد االقصى بواسطة                :..............  •
 اإلسراء والمعراج                             :.............. فرضت في رحلة الفريضة التي  •

 )علل( تسمية أبي بكر الصديق بعد حادثة اإلسراء والمعراج بالصديق؟  – 49

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

 أنظم مفاهيمي من خالل المخطط اآلتي :   – 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اْلسراء  
 والمعراج

حادثة اْلسراء والمعراج كانت للرسول صلى  
 هللا عليه وسلم

اْلسراء انتقال النبي صلى هللا عليه وسلم من  
المسجد الحرام بمكة الى المسجد االقصى في  

 بيت المقدس 

المعراج صعود النبي من المسجد االقصى  
لى السماوات العال وبلوغه سدرة المنتهى إ  
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 ) سورة البروج (        -يات الكريمة ثم أجب على اآلتي:أقرأ اآل-1

 

 
 
 
 

 ﴿ ِبْسِم اّللِه الرَّْْحَِن الرَِّحيِم ﴾ 

اْلُُبُوجِ  َذاِت  َماِء  اْلَمْوُعودِ  ﴾١﴿ َوالسَّ َوَمْشُهودٍ  ﴾٢﴿ َواْليَ ْوِم  اْْلُْخُدودِ ﴾٣﴿ َوَشاِهٍد  َأْصَحاُب  َذاِت  ﴾٤﴿ قُِتَل  النَّاِر 
قُ ُعودٌ  ﴾٥﴿ اْلَوُقودِ  َها  َعَلي ْ ُهْم  ُشُهودٌ  ﴾٦﴿ِإْذ  ِِبْلُمْؤِمِننَي  يَ ْفَعُلوَن  َما  َعَلى  يُ ْؤِمُنوا  ﴾٧﴿ َوُهْم  َأن  ِإَّلَّ  ُهْم  ِمن ْ نَ َقُموا  َوَما 

اْْلَِميدِ  اْلَعزِيِز  َشِهيدٌ  ﴾٨﴿ ِِبللَّ ِه  َشْيٍء  َعَلى ُكلِه  َواللَّ ُه  َواْْلَْرِض  َماَواِت  السَّ ُمْلُك  لَُه  فَ تَ ُنوا  ﴾٩﴿ الَِّذي  الَِّذيَن  ِإنَّ 
َوَعِمُلوا الصَّاِْلَاِت ََلُْم ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا   ﴾١٠﴿ اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت ُثَّ ََلْ يَ ُتوبُوا فَ َلُهْم َعَذاُب َجَهنََّم َوََلُْم َعَذاُب اْْلَرِيقِ 

اْلَكِبِيُ  اْلَفْوُز  َذِلَك  اْْلَْْنَاُر  ََتِْتَها  ِمن  ََتِْري  َلَشِديدٌ  ﴾١١﴿ َجنَّاٌت  رَبِهَك  َبْطَش  يُ ْبِدُئ  ﴾١٢﴿ ِإنَّ  ُهَو  ِإنَُّه 
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 فسر معاني المفردات اآلتية كما في الجدول التالي :  
 

 معناها  الكلمة 
 ...............................     البروج

 يوم القيامة  .............................    
 .............................       وشاهد ومشهود

 الشق العظيم في األرض  ............................      
 لماذا توعد هللا تعالى أصحاب األخدود بالعذاب يوم القيامة   -2    

   ...................................................................................... 
 لشدة عقابه لماذا ذكر هللا تعالى أنه الغفور الودود بعد ذكره  – 3
   ...................................................................................... 
 ما الهدف من ذكر قصص االقوام السابقة للنبي صلى هللا عليه وسلم – 4

    .................................................................................... 
 أنظم مفاهيمي من خالل المخطط اآلتي :  – 5

                      
 

 
               

 سورة البروج 

بلغك يامحمد خبر األمم السابقة التي ظلمت هل  أقسم هللا عز وجل 
 وكفرت بدعوة هللا وكيف كانت نهايتهم 
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 ما فائدة االلتزام بآداب الدخول والخروج من المنزل ؟   ) درس آداب دخول المنزل والخروج منه (  – ٦
٢................................      -١ -   ................................ 

 ماذا يحدث لو لم يلتزم أفراد المجتمع بآداب المنزل ؟  -٧
      ....................................................................................... 

 أنظم مفاهيمي من خالل المخطط اآلتي  -٨

بالسماء وما فيها من نجوم  
 وبيوم القيامة 

على أن أصحاب األخدود 
نار جهنم وطردوا من لهم 

 رحمة هللا 

 ألنهم أحرقوا المؤمنين 

وعذاب هللا للظالمين يوم  
 القيامة سيكون قويا ومؤلما

 وثمود  فرعون وجنوده

إن كفار قريش مستمرون في تكذيبهم دعوة  
 الحق

هللا هو الذي خلق كل شيء من العدم وهو الذي 
 يعيده بعد موته 

إن القرآن الكريم كتاب عظيم محفوظ عند هللا  
 واليمكن تغييره أوتبديله 

 المؤمنون سيكون ثوابهم الجنة 

 ألنهم تمسكوا بالدين الحق وعبادة هللا  
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                                                        )هللا(   )درس من أحكام التجويد( حكم الم لفظ الجاللة – 9

               

 آداب دخول المنزل والخروج منه 

أدعو بدعاء دخول المنزل )بسم  
هللا ولجنا وبسم هللا خرجنا وعلى  

 ربنا توكلنا( 

 االستئذان 

أقول بسم هللا وأدخل  
 برجلي اليمنى 

ألقي السالم على من  
 في البيت 

عند دخول  
 المنزل 

 في المنزل 

اْللتزام 
 بالهدوء

طاعة  
 والوالدين 

عند الخروج  
 من المنزل 

أستاذن من والدي قبل  
 الخروج من المنزل 

 أسلم على أهلي

ادعو بدعاء الخروج من  
المنزل )بسم هللا توكلت  
على هللا والحول وال قوة 

 إالبالل(  
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 الجاللة : لفظ تدريب علي أحكام

 .  التفخيم والترقيقث وذلك من حي في لفظ الجاللة حرف الالم  تختلف أحكام

و اذا سبقت بضم كقوله تعالى  أ  " للا  شهد  " تكون الالم مغلظة اذا سبقت بفتح كقوله  م :تفخيم الالــ 
 "               

 "  وا اللهمقال       

ا  أن تكون بـعد كـسـر ولو منـفصالا  : ترقيق الالمــ  ــــ     بـسـم ِللاــــ    باهلل"   :مثل عــنــها أ وعـرضـا

  قـلِ 

 "  للا     

 
 

 ( أمام حكم لفظ الجاللة في ما يلي : ✓ضع إشارة )  -10
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 الترقيق  التفخيم  المثال
   هللا الصمد .  -1
   إن هللا .  -2
   هللا . ذلك فضل  -3
   اللهم .  اقالو  -4
   بسم هللا الرحمن الرحيم  -5
   وينجي هللا الذين اتقوا  -6
   لم تعظون قومًا هللا .  -7

 
 اختر نوع الالم فيما يأتي :  -١١

 قمرية  (    -السماء                        )  شمسية    -١
 قمرية  (    -شمسية    القارعة                        )  -٢
 شمسية (    -الدابة                          ) قمرية      -3
 شمسية (    -الغفور                         ) قمرية      -4
 قمرية  (   -الطامة                         ) شمسية     -5
 شمسية (   -التين                           ) قمرية      -٦
 قمرية  (  -الفجر                          ) شمسية     -٧
 قمرية  (  -العاديات                        ) شمسية     -٨
 شمسية (   -) قمرية                           الضحي   -9

 
 

 ) درس المؤمن القوي (       ثم اجب عن اآلتي : الحديث الشريف  أقرأ – ١٢
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 ا في الجدول اآلتي : فسر معاني المفردات اآلتية كم
 معناها الكلمة

 ...............................................  احرص على ما ينفعك 
 استمر في العمل والتتأخر أو تتكاسل  ................................................ 

 ................................................  إن أصابك شيء فال تقل لو اني فعلت كذا
 .............................................  لو تفتح عمل الشيطان

 
 ضع عالمة ) صح ( أمام عمل المؤمن القوي وعالمة ) خطأ ( أمام عمل المؤمن الضعيف :  -١3

 )          (   يمارس الرياضة ليكون قوي البنية والعقل                     -
 يعجز عند المصائب                                        )          (  -
 ينصح إخوانه بفعل الخير                                    )          (  -
 يفتخر بنجاحه وينسى فضل هللا عليه                         )          (  -
 يتذمر إذا أصابه مرض                                      )          (                                      -

 أكمل ما يأتي :  -١4

 على  ......................             أتوكل       -المؤمن ................. يحبه هللا      -
 ..... ...............  احب لغيري ما أحبه ل     -أحرص على طلب ................     -
 ظم مفاهيمي من خالل المخطط التالي : أن  -١5

ي خير  عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))المؤمن القو 
وأحب إلى هللا من المؤمن الضعيف، وفي كلٍه خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالل وال  

تعِجز، وإن أصابك شيء فال تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قَدر هللا وما شاء فعل؛  
١فإن "لو" تفتح عمل الشيطان((؛ رواه مسلم] ]. 
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 اْلسالم ( اختر اْلجابة الصحيحة مما يأتي :    ) درس بدء الدعوة إلى  – ١٦

 المؤمن القوي 

 عبادة هللا 

 ممارسة الرياضة 

 طلب العلم

يثابر يجتهد في تحقيق  
 أهدافه 

 يحافظ على أذكار الصباح والمساء

 يكرر المحاولة والييأس 

 يتوكل على هللا 

 يرضى بقضاء هللا 

 حفظ القرآن الكريم

 يمتنع عن قول لو فعلت كذا

 واالحاديث 

 يطلب العون من هللا 

 يحرص على ما ينفعه 

 عمل الصالحات 
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 فوق جبل :  اإلسالم  ليبلغهم قومه  ونادى  ملسو هيلع هللا ىلص وقف رسول للا  -1

 عرفة   -المروة                              -الصفا                                -

 :  عمهملسو هيلع هللا ىلصتكفل بحماية الرسول -2

 أبو طالب   -حمزة                              -جعفر                                 -

 نزلت سورة المسد رداً على : -3

 أبي لهب   -أبي جهل                           -الوليد بن المغيرة                   -

 

 امأل الفراغ المناسب باالسم المناسب :

 ........................... أول من أسلم من الرجال :....... -1

 أول من أسلم من النساء :...................................  -2

 أول من أسلم من الفتيان :..................................  -3

 لماذا أسلم سيدنا عثمان بن عفان رضي هللا عنه  – ١٧
      ........................................................................ 
 أذكر ما كنت سأفعله لو كنت من المسلمين األوائل .  – ١٨
      ........................................................................ 
 سلمكيف نعبر عن حبنا لرسول هللا صلى هللا عليه و  – ١9

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

 أذكر كيف أتعامل مع من أساء إلي :  – ٢0
-  .......................... 
-  ......................... 

 
 
 

 أنظم مفاهيمي من خالل المخطط اآلتي :  – ٢١
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 بدء الدعوة إلى اْلسالم

أسلوب الرسول صلى  
هللا عليه وسلم في  

 دعوة قومه 

أول من أسلم من األهل   وأنذر عشيرتك األقربين 
 واألقارب واألصدقاء 

النساء خديجة بنت  من 
 خويلد 

إسالم عمه حمزة  
وإسالم عمربن  

الخطاب وكان رجال  
 قويا

بالحكمة والموعظة  
 الحسنة

من الرجال ابوبكر  
 الصديق

تكفل بحمايته  
 عمه حمزة

من الفتيان علي بن أبي  
 طالب

أسلم على يديه العشرة المبشرون بالجنة منهم عبدالرحمن بن عوف  
أبي وقاص وطلحة بن  وعثمان بن عفان والزبير بن العوام وسعدبن 

 عبدهللا وسعيد بن زيد وأبوعبيدة بن الجراح
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 ) درس أم المؤمنين السيدة زينب بنت خزيمة رضي هللا (                    أجب عن األسئلة التالية  -22

 من هي أم المساكين ؟  .1

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

 لماذا لقبت بهذا اللقب ؟ .2

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

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

 زينب بنت خزيمة ؟ بَمْن كانت  تقتدي   .3

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

 ما جزاء من يعطف على الفقراء ويرحمهم ؟  .4

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

 زينب بنت خزيمة ؟ .  أين دفنت  5     

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

      

 ؟   متى أسلمت زينب بنت خزيمة .  6    

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

      

 .  ما دالئل اقتداء السيدة زينب رضى هللا عناه بالرسول صلى هللا عليه وسلم ؟ 7     

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

  

 ( أمام العبارات التالية :   × ( أو عالمة )     √ضع عالمة  )   

 )             (                                           ولدت السيدة زينب بنت خزيمة بعد البعثة .               .1

 )             (                                          تزوج الرسول صلى هللا عليه وسلم من السيدة زينب .    .2

 )             (                                             لقبت السيدة زينب بنت خزيمة بأم المساكين .           .3

 السيدة زينب رضي هللا عنها هي أول زوجة للنبي  .4

 (     )                                                         صلى هللا عليه وسلم تموت في مكة  .                  

 . ماتت زينب بنت خزيمة وعمرها ثالثون عاما                                  )        (   5     
 . زينب بنت خزيمة كانت الزوجة الرابعة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم         )         (   ٦     
 أنظم مفاهيمي من خالل المخطط اآلتي :   – ٢3
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 ) درس اْليمان بالكتب السماوية (                                                                       

أسلمت وعمرها ثالثة  
 عشر عاما

خزيمة  أم المؤمنين زينب بنت 
 رضي هللا عنها 

أحبت زوجها رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم ونهلت من علمه  

 واقتدت به 

الزوجة الخامسة لرسول هللا  
 صلى هللا عليه وسلم

 توفيت بالمدينة ودفنت بالبقيع 

بأم لقبت رضي هللا عنها  
 المؤمنين 

 وكنيت بأم المؤمنين 

عرفت بالجود والكرم قبل 
 إسالمها وبعد إسالمها

 ماتت وعمرها ثالثون عاما
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 القائمة )أ( والكتاب السماوي المنزل عليه في القائمة )ب( : صل بين الرسول في  – ٢4
 ) ب (      ) أ (                                                           

 التوراه   إبراهيم عليه السالم                                -             
 موسى عليه السالم                                االنجيل   -             
 عيسى عليه السالم                                الزبور   -             
 الصحف                          محمدصلى هللا عليه وسلم  -             
 داود عليه السالم                                   القرآن الكريم  -             

            أنظم مفاهيمي من خالل المخطط اآلتي :  – ٢5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) سورة الطارق (         -يات الكريمة ثم أجب على اآلتي:أقرأ اآل    ٢٦

 القرآن الكريم الكتب السماوية  اْليمان بالكتب السماوية

 الصحف أنزلت على سيدنا إبراهيم عليه السالم

 التوراه أنزلت على سيدنا موسى عليه السالم

 الزبور أنزل على سيدنا داود عليه السالم

السالم اْلنجيل أنزل على عبسى عليه   

 تدعو لإلسالم

 لم تشتمل على كل شيء 

 كانت في وقت معين 

 جاءت ألقوام معينين 

أنزل على  
محمد سيدنا   

يدعو لعبادة 
 هللا وطاعته 

فيه بيان  
 وتفصيل 

حفظه هللا تعالى  
 من التحريف 

جاء لجميع  
 الناس
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 فسر معاني المفردات اآلتية كما في الجدول اآلتي :  -
 معناها الكلمة
 .......................................  الطارق 

 ملك من المالئكة يكتب رزق اْلنسان  .......................................... 
 ...........................................  واألرض ذات الصدع

 إن هذا القرآن لقول فاصل بين الحق والباطل  .......................................... 
 يخططون في الخفاء للقضاء على الدين .......................................... 

 ما المكيدة التي خطط لها عمير بن وهب وأمية بن خلف   – ٢٧     
         .......................... ............................................................... 

كيف رد هللا كيدهما  – ٢٨   
. ............................................................................................... 
 
 

 أنظم مفاهيمي من خالل المخطط اآلتي :   –   ٢9

ِ الرَّْحَمِن الرَِّحيِم ﴾  ﴿ ِبْسِم ّللاه

َماِء  ﴾ ِإن ُكلُّ َنْفٍس لَّمَّا َعَلْيَها  3﴾ النَّْجُم الثَّاِقُب ﴿٢﴾ َوَما َأْدَراَك َما الطَّاِرُق ﴿١َوالطَّاِرِق ﴿َوالسَّ
نَساُن ِممَّ ُخِلَق ﴿4َحاِفٌظ ﴿ ْلِب ٦﴾ ُخِلَق ِمن مَّاٍء َداِفٍق ﴿5﴾ َفْلَينُظِر اْْلِ ﴾ َيْخُرُج ِمن َبْيِن الصُّ

َراِئُر ﴿٨ى َرْجِعِه َلَقاِدٌر ﴿﴾ ِإنَُّه َعلَ ٧َوالتََّراِئِب ﴿ ﴾ َفَما َلُه ِمن ُقوٍَّة َواَل َناِصٍر  9﴾ َيْوَم ُتْبَلى السَّ
َماِء َذاِت الرَّْجِع ﴿١0﴿ ْدِع ﴿١١﴾ َوالسَّ ﴾ َوَما  ١3﴾ ِإنَُّه َلَقْوٌل َفْصٌل ﴿١٢﴾ َواأْلَْرِض َذاِت الصَّ

ِل اْلَكاِفِريَن َأْمِهْلُهْم ُرَوْيًدا  ١٦َوَأِكيُد َكْيًدا ﴿ ﴾١5﴾ ِإنَُّهْم َيِكيُدوَن َكْيًدا ﴿١4ُهَو ِباْلَهْزِل ﴿ ﴾ َفَمهِه
﴿١٧﴾  
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 ) درس التثبت من األخبار (                                                                      
 ألحق المواقف التالية بنوع من أنواع الصدق التي يناسبها مما ياتي:  – 30 

 الوفاء بالوعد (   -الصدق مع الرسول صلى هللا عليه وسلم  –) الصدق مع هللا تعالى         
 (    وعد بتسليم المبلغ بعد يومين فسلمه في وقته                  )                       -

 بالسماء والنجم الثاقب

 أقسم هللا عز وجل 

 سورة الطارق 

 إن القرآن الكريم هوالحق

اْلرتداد واألرض ذات  والسماء ذات 
 الشق الذي يخرج منه النبات

إن الكفار يكيدون للنبي صلى هللا  
عليه وسلم يريدون القضاء على  

إن كل نفس عليها ملك   دين الحق 
هللا تعالى يكشف كيدهم   حافظ

 ويرده عليهم       

هللا يمهل الكافرين ولكنه   يكتب رزقها أجلها وعملها
ركهم اليت   

على أن هللا الذي خلق  
 اْلنسان من الماء 

قادر على إحيائه  
 ومحاسبتهه على عمله 
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 (        اتبع هدى الرسول صلى هللا عليه وسلم في التثبت من األخبار )                    -
 يه                          )                        ( نخاف هللا تعالى ونبتعد عن معاص -
             

 أنظم مفاهيمي من خالل المخطط اآلتي :   -3١ 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أذكر أهمية الصالة المفروضة ؟         ) درس أهمية الصالة المفروضة وآدابها (   - 3٢
٢..............................   -١ ............................................ 

      3-   ...............................4- ........................................... 
 عدد آداب الصالة المفروضة : – 33 

    ٢..................................           ١   ............................... 

 الصدق 

 المؤمن يحرص على 

 التثبت من األخبار رضا هللا تعالى  

 عند سماعها
ويلتزم بعدم نقل الشائعات 

الفاسقينحتي ال يكون من   

 قبل سماعها

متأسيا بالرسول صلى هللا 
 عليه وسلم

 فيمتنع عن الكذب 
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    3            .................................4 ................................ 

    أنظم مفاهيمي من خالل المخطط اآلتي:  – 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أخالق الرسول صلى هللا عليه وسلم ؟      ) درس أحسنكم أخالقا ( كيف كانت    - 35

 الصالة المفروضة

 أهميتها  من آدابها

 أعظم أركان اْلسالم بعد الشهادتين 

أول ما يحاسب عليه المسلم يوم القيامة     
         

الصديقين والشهداء في الجنة المصلي مع   

 نور لصاحبها في الدنيا

 الصالة وصية النبي صلى هللا عليه وسلم ألمته 

 أول صفات المتقين 

 إخالص النية هلل تعالى

 إسباغ الوضوء

 الزينة والتجمل والسواك

 التبكير إلى المسجد 

 ذكر هللا تعالى          

 السكينة والوقار

 الخشوع في الصالة والطمأنينة 
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  .................................................................................... 
 أعدد صفات حسن الخلق ألتحلى بها ؟  – 3٦

 ٢.............................    - ١-  ...............................3-   ...................... 
 4 -   ...............................5-   ..............................٦- ........................ 
 

 أنظم مفاهيمي من خالل المخطط اآلتي :   - 3٧
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أحسنكم أخالقا

الرسول صلى هللا عليه وسلم هو األسوة  
 الحسنة

الخلق في العمل حسن  حسن الخلق في القول   

الكالم الطيب ,  
 السالم 

 األخالق  

 األمانة  الصدق

http://www.shk.ampss.ae/
mailto:info@ampss.ae
https://seraj-uae.com/file/7208/


                                           

Tel: 025858621 / 025858760    www.shk.ampss.ae        info@ampss.ae:  Email :              معلم التربية اإلسالمية  :                                          

                                                                                                                والمخرجات ء: مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألدا رؤية المدرسة  •

                                                                                                                                                                     وطن..  : أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للسالة المدرسة ر •
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 7ـ أنتبه جيداً الي المخطط اآلت

 

 ي من حيث:  صدق الرسول  ــ صدق الرسالة ــ موقف الناس من الرسالة . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صدقُ الرسول ـ صل اهلل  

 عليه وسلم  

صدق الرسالة والرسول ــ  
 صل هللا عليه وسلم  

الحكمة من إرسال الرسل :  
هداية البشر وإرشادهم إلي  

طريق الخير وتقويم سلوكهم  
 وعاداتهم  

القسم األول : رفضوا ما  
جاء به ولم يهتدوا بتعاليمه  

   فحق عليهم العذاب 

القسم الثاني : قبلوا ما جاء 
به واهتدوا بهدايته فاستحقوا  

 النجاة في الدنيا واألخرة  

 مواقف الناس من الرسالة  
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 -من النتائج اْليجابية ْلعمال العقل من أهمها: -٨   
-...................................            -................................ ..            - .................. ............ 

 -اقرأ الحديث الشريف ثم أجب:  -9

 

 ..... ................. ................. معنى )وطِهنوا نفسكم(.........................-(:معنى )إمعة-

 اشرح الحديث الشريف كما فهمته. -10
................................................................................................................................................................. 

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

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

 -في الجدول اآلتي:بين اتباع الخير وتقليد الشر كما   قارن -11

 أثره على الفرد والمجتمع  الحكم المفهوم 
 ...............................................  ال يجوز  تقليد الشر 
 .............................................  ...........................................  اتباع الخير 

 

 بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب( )ليس الشديد  :قال صلى هللا عليه وسلم -١٢

-:النهي الوارد في الحديث هو -

 :........................................ والسبب ................................................................ 

 .............وتوجب الكفارة. .................،ويمين .............  ....... ،ويمينيمين...........تنقسم األيمان إلى -١3

نَّا   -صلى هللا عليه وسلم -فة بن اليمان رضي هللا عنه أن النبيحذين   ع نا النَّاُس أاْحسا قال : )الا تاُكوُنوا ِإمَّعاًة ، تاُقوُلونا : ِإْن أاْحسا
اُءوا فاالا تاْظلِ   ، واِإنْ  نا النَّاُس أاْن ُتْحِسُنوا ، واِإْن أاسا ُكْم ، ِإْن أاْحسا طُِّنوا أاْنُفسا لاِكْن وا  ُموا( ظالاُموا ظالاْمناا ، وا
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 -مايترتب عليها في الجدول التالى:حدد نوع اليمين مع -14

 مايترتب عليه  التنعقد  غموس  منعقدة  لغو الحالة 
 .................................     حلف على زميله بأن يخرج من بيته فلم يخرج -

 .................................     أقسم بالل على أن اليزور أخاه في منزله -

 .................................     أقسم فقال والنبي ألسافرن الليلة-

حلف على أن بداخل الصف خمس طالب ثم ظهر  -
 أنهم ثمانية 

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

 ..................................     شهد على زميله في القضية بأنه سارق كذباً -

يكثر من قول وهللا في كالمه فيقول "ال وهللا" دون  
 قصد الحلف 

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

حلف على أن يسافر إلى بلده ثم غير رأيه فسافر  
 لطلب العلم

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

 -حدد النذر الذي يجب الوفاء به والذي اليجب الوفاء به في الجدول التالي:-15

 ال يجب الوفاء به  يجب الوفاء به النذر
   نذر أن يشرب الخمر لو نجح في إمتحان العام الدراسي األول

   نذر أن يذبح شاة لو شفى هللا أباه 
   كل ماله في سبيل هللا لو رزق بمولود نذر بأن ينفق 

   نذر أن يقتل رجاًل إن اشترى قطة أرض
   نذر بأن يذهب إلى مكة المكرمة مشيًا على األقدام 

   نذر أن يقف في الشمس لمدة ساعاتان لو فرجت مشكلته 
 

 

 -كفارة اليمين المنعقدة أربع أنواع وهم:-16

٢.............................................................-١- ........ ............................ ............... 
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 صيام ثالث أيام إن لم يستطع بعمل الكفارات السابقة. -4..........................................................    -3

 -علل لما يأتي :-17

 اْلسالم على النظافة والطهارة .حث -

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

 أمر اْلسالم بغسل إناء ولغ فيه الكلب سبع مرات أوالهن بالتراب.-

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

 بعدم التنفس في اْلناء أو النفخ فيه.  -صلى هللا عليه وسلم  -نهى النبي  -

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

 عدم الذهاب إلى األماكن التي انتشر بها مرض من األمراض سهلة العدوى.-

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

 وسلم على استعمال السواك وترغيب أمته باستخدامه.حرص النبي صلى هللا عليه -

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

 

 

 اشرح الحديث كما فهمته. -

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

 لتزام بما جاء في الحديث الشريف.ين الضرر الذي يترتب عليه عدم االب -

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

  عن المعد بن يكرب رضي هللا عنه قال: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : )ما مأل بن آدم وعاءً -18 

  ( عامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه، فإن كان وال بد فثلث لطسب ابن آدم لقيمات يقمن بها صلبه، بحشراً من بطنه 
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 اذكر خمس مبادىء تظهر عناية اإلسالم بصحة المسلم. -19

١- ................................................................................... 

٢-.......... ......................................................................... 

3- ................................................................................... 

4- .................................................................................... 

5-....... ............................................................................. 

 -في العبارات اآلتية : ضع عالمة )صح( أو) خطأ (-20

 (               الطاعون            )             رجع الزبير بن العوام لما أراد ان يسافر إلى بالد الشام وعلم أن بها-

 (                 )                  في اْلسالم ثلث الدين حسبما ورد في األحاديث الشريفة              يعتبر الطهور-

 (         )                           إذا مرض اْلنسان فيمكن له أن يصبر على مرضه دون أن يتداوى من المرض   -

 (              )                      لم يمارس النبي صلى هللا عليه وسلم الرياضة في حياته ألنها مضيعة للوقت    -

 (             )              كان حديث النبي في اْلعتدال في الطعام والشراب سببًا لدخول األطباء الغرب لإلسالم    -

 (           ال يفسد الطعام           )                عدم تغطية األواني لتهويتها وحتى أمر النبي صلى هللا عليه وسلم ب-

 (        )                                             ما يترتب على اليمين الغموس هو الكفارة فقط وال يعاقب صاحبها-

 (         لصحيح الدين             )                  فتهكثرة الحلف من األشياء التي تدل على قوة إيمان المسلم ومعر -

 (     )                                            يجوز الحلف بقول"والشمس " ألنها من مخلوقات هللا عزوجل        -

 

 -: لتزام بمبادىء اإلسالم للعناية بالصحة في الجدول اآلتيوضح فوائد اال -21

 المجتمع الفرد
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 ................................................. ..................... ....................................................................... 

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

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

 -قرأ اآليات الكريمة ثم أجب عن اآلتي:ا -22

 

 

 

ر معاني المفردات اآلتية:-  -فس ِ

 تفسيرها الكلمة
 .................................................................  وما ينبغي 

 .................................................................  مما عملت أيدينا 
 .................................................................  أنعاما 
 .................................................................  وذللناها 

 .................................................................  وهم لهم جند محضرون 
 -استخرج الحكم التجويدي اآلتي من اآليات السابقة:-23

 ................................ -إظهار شفوي:-...............................-إخفاء حقيقي:-

 .................. -مد عارض للسكون:-

 استنتج من اآليات موقف المكذبين من أدلة وحدانية هللا تعالى.-٢4

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

 

 

 

 

يٌم ُمبِّيٌن )- ْن نُْطفٍَة فَإِّذَا ُهَو َخصِّ ْنَساُن أَنَّا َخلَْقنَاهُ مِّ َي َخْلقَهُ قَاَل  ( َوَضَرَب لَنَا َمثاًَل  77قال تعالى)أََولَْم يََر اإْلِّ َونَسِّ

يٌم ) َي َرمِّ َظاَم َوهِّ ٍة َوُهَو بُِّكلِّ  َخْلٍق َعلِّيٌم )78َمْن يُْحيِّي اْلعِّ َل َمرَّ ي أَْنَشأََها أَوَّ ي َجعََل لَُكْم  79( قُْل يُْحيِّيَها الَّذِّ ( الَّذِّ

ْنهُ تُوقُِّدوَن ) َن الشََّجرِّ اأْلَْخَضرِّ نَاًرا فَإِّذَا أَْنتُْم مِّ ٍر َعلَى أَْن  ( أََولَ 80مِّ ي َخلََق السََّماَواتِّ َواأْلَْرَض بِّقَادِّ ْيَس الَّذِّ

ُق اْلعَلِّيُم ) ثْلَُهْم بَلَى َوُهَو اْلَخالَّ ي  82( إِّنََّما أَْمُرهُ إِّذَا أََراَد َشْيئًا أَْن يَقُوَل لَهُ ُكْن فَيَُكوُن )81يَْخلَُق مِّ ( فَُسْبَحاَن الَّذِّ

هِّ َملَُكوُت ُكلِّ  َشيْ   ٍء َوإِّلَْيهِّ تُْرَجعُوَن( بِّيَدِّ

ْكٌر َوقُْرآٌن ُمبِّيٌن )  ي لَهُ إِّْن ُهَو إِّالَّ ذِّ َر َمْن َكاَن َحيًّا  69قال تعالى )َوَما َعلَّْمنَاهُ الشِّ ْعَر َوَما يَْنبَغِّ قَّ اْلقَْوُل َعلَى  ( لِّيُْنذِّ َويَحِّ

يَن ) ينَا أَْنعَاًما فَُهْم لََها َمالُِّكوَن )70اْلَكافِّرِّ لَْت أَْيدِّ ا َعمِّ مَّ ْنَها َرُكوبُُهْم  71( أََولَْم يََرْوا أَنَّا َخلَْقنَا لَُهْم مِّ ( َوذَلَّْلنَاَها لَُهْم فَمِّ

ْنَها يَأُْكلُوَن ) ُب أَفَاَل يَْشُكُروَن )( َولَُهْم فِّيَها َمنَافُِّع َوَمشَ 72َومِّ ِّ آلَِّهةً لَعَلَُّهْم يُْنَصُروَن  73ارِّ ْن ُدونِّ َّللاَّ ( َواتََّخذُوا مِّ

يعُوَن نَْصَرُهْم َوُهْم لَُهْم ُجْنٌد ُمْحَضُروَن )74) وَن َوَما يُْعلِّنُوَن ( 75( اَل يَْستَطِّ رُّ  ( فَاَل يَْحُزْنَك قَْولُُهْم إِّنَّا نَْعلَُم َما يُسِّ
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ر معاني المفردات اآلتية:-25  -فس ِ

 ......................................................................  خصيم
 ......................................................................  رميم 

 ......................................................................  الخالق 
 ......................................................................  ملكوت 
 .................................................. .................... أنشأها

 -اذكر دليلين عقليين في الرد على منكري البعث كما ورد في اآليات:-٢٦

١- ............. ............................ ...................................................................... 

٢-............................................... ................................................................ 

 ...... ..........................................(.  َرِميم  قَاَل َمْن يُْحيِي اْلِعَظاَم َوِهيَ حدد نوع اْلستفهام الوارد في قوله)-٢٧

ح األسباب التي جعلت الكفار ينكرون البعث والنشور . -28  وض ِ

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

 -أقرأ الحديث الشريف ثم أجب:-29

 

 اختر اإلجابة الصحيحة: -

 يتمادى(   -يضيق    - يكثر ويوسع )    .............................معنى قوله)يبسط( أي .......-

 يموت فجأة   (  -يبارك في عمره  –) ينقص من عمره    ........................معنى قوله )ينسأ له في أثره(.......-

 ( سنة    -مستحبة    -)واجبة   ..................... حكم صلة األرحام في اْلسالم ........-

 كالهما   (  -األب   -م  )األ     ..................... األرحام هم األقارب من جهة............ 

أنس بن مالك رضي هللا عنه قال : قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول)من أحب أن يَبُسَط هللاُ  عن 

ه ،  ْزقِّهِّ ، أو يَْنَسأ في أثرِّ ْل رحمه(  -أي في أجله  -عليه في رِّ  فَْليَصِّ
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 استخرج من الحديث الشريف فضل صلة األرحام كما ورد فيه. -30

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

 -توقع آثار صلة الرحم على اآلتي:-31

 المجتمع  األرحام  الواصل

   
   

   -بين عقوبة قاطع الرحم في الحديث اآلتي:   -32

 

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

 -استنتج فضل العلم من األحاديث اآلتية:-33

 )من سلك طريقًا يلتمس فيه علما سهل هللا به طريقا إلى الجنة(:  صلى هللا عليه وسلم - قال -

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

 قال صلى هللا عليه وسلم)إن المالئكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم(-

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

قال صلى هللا عليه وسلم)إذا مات ابن ءادم انقطع علمه إال من ثالث ،صدقة جارية،أو علم ينتفع به،أو ولد صالح  -
 يدعو له( 

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

 

 اذكر ثالث من أهمية القراءة في الدين اْلسالمي. -34

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

مع مايدخرون له في   -قال صلى هللا عليه وسلم )ما من ذنب أجدر أن يعجله هللا تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا

 اآلخرة مثل البغي وقطيعة الرحم( 
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 عدد مصادر القراءة .-35

 .................................................. -   ن الكريمالقرآ -

 ............................................... -...............................................- األدب العربي-

 

 -أكمل المخطط اآلتي:-35

 

 

 صفاته            اتذته            مجاالت علمه   أس              اسمه                   مولده

 اإلمام الشافعي 
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