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  التربية اإلسالمية 

  :السؤال األول 
  :أربط بسهم أركان اإلسالم 

  
  
  
  
  
  
  
  

  :اجلواب
  : ربط بسهم أركان اإلسالم 

  
  
  
  
  
  
  
   
  
  

  :السؤال الثاين 
  :أكمل اآلية التالية 

   قال اهللا تعاىل
 فله .....أياما ......أو ادعوا .....  قل أدعوا........  

 ئكة اإلیمان بالمال

 الشھادتان 

 صوم رمضان 

 اإلیمان باآلخرة 

 إقام الصالة

 اإلیمان بالرسل

 حج البیت 

 إیتاء الزكاة

 أركان اإلسالم

 اإلیمان بالمالئكة 

 الشھادتان 

 صوم رمضان 

 اإلیمان باآلخرة 

 إقام الصالة

 اإلیمان بالرسل

 حج البیت 

 إیتاء الزكاة

 أركان اإلسالم
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  : اجلواب 
  قال اهللا تعاىل

ُلِ قأد األمساء احلسىن فله تدعو ما  و ادعوا الرمحن أيا أوا اهللاع َ   
  السؤال الثالث

  :أمحل احلديث النبوي األيت 
  قال رسول اهللا  ص

  )).بين اإلسالم على مخسة (( 
................و..............و...................و...............و..................و.............

....  
  :اجلواب 

  قال رسول اهللا  ص
  )).بين اإلسالم على مخسة (( 

  شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا و إقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت 
  :السؤال الرابع 

  :كان املناسب من االية ضع الكلمات التالية يف امل
  .ور  غف– أجورهم –جتارة – كتاب – سرا -الصالة

  قال اهللا تعاىل 
 لن تبور ........ون جوعالنية ير.......... وأنفقوا مما رزقهم.......اهللا ، وأقاموا......  إن الدين يتلون

   شكور.........من فضله إنه  دهمويزي........ليوفيهم 
  
  

  : اجلواب 
  قال اهللا تعاىل 

ا مما رزقهم سرا وعالنية يرجون جتارة لن تبور ليوفيهم  إن الدين يتلون الكتاب اهللا ، وأقاموا الصالة وأنفقو
  أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور 

  :السؤال اخلامس 
  :رتب احلديث األيت 
  .قال رسول اهللا ص
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  .من أحصاها / إن اهللا تسعا وتسعني امسا / دخل اجلنة   / مائة  إال واحدة 
  : اجلواب 

  :ترتيب احلديث األيت 
  . صقال رسول اهللا

  »  إن اهللا تسعا وتسعني امسا مائة  إال واحدة من أحصاها  دخل اجلنة «
  : السؤال السادس عشر 

  :أربط بسهم الشطر األول بشرحه من الشطر الثاين 
  
  
  
  
  

  :اجلواب 
  :ربط بسهم الشطر األول بشرحه من الشطر الثاين 

  
  
  
  
  
  
  

  :السؤال السابع 
   :أذاب قراءة القرآن الكرمي هي

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

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

 تاب اهللایتلون ك

 الغفور

 أدعوا اهللا

 تجارة لن تبور

 الطھارة

 أطلبوا العون من اهللا

 النظافة من األوساخ

 یغفر الذنوب جمیعا

 یقرؤون القرآن الكریم

 تجارة رابحة ال خسارة فیھا

 یتلون كتاب اهللا

 الغفور

 أدعوا اهللا

 تجارة لن تبور

 الطھارة

 أطلبوا العون من اهللا

 ن األوساخالنظافة م

 یغفر الذنوب جمیعا

 یقرؤون القرآن الكریم

 تجارة رابحة ال خسارة فیھا
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5-............................                              ........6 -
....................................  

  :اجلواب
  :أذاب قراءة القرآن الكرمي هي 

 .الطهارة والنظافة والوضوء  .1
 .االستماع واإلنصات إىل القران الكرمي  .2
 .أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ، بسم اهللا الرمحن الرحيم  : القرآنالقول قبل قراءة  .3
 .اخلشوع القراءة اجليدة  املرتلة للقرآن الكرمي  .4
 .رآن الكرمي  من قراءة القاالنقطاععدم  .5
 .عدم االنشغال بأشياء أخرى أُناء القراءة  .6

  :السؤال الثامن 
  :للطهارة ثالثة أنواع هي 

01-  ......................... 02- .........................03 -.........................  
  : اجلواب 

  :للطهارة ثالثة أنواع هي 
   طهارة املكان -3لثوب            طهارة ا-2طهارة اجلسم                   -1

  :السؤال التاسع 
  :أكمل ما يلي 
  :.................................................................................. املسجد هو 

  :اجلواب 
عبدوا اهللا بيت اهللا ومسي اجلامع جيتمع فيه املصلون مخس مرات يف اليوم والليلة ويف األعياد لي: املسجد هو

  .ويتقربوا فيما بينهم وترتل فيه الرمحة والسكينة 
  :السؤال العاشر 

  .أربط بسهم املساجد التالية باألماكن وجودها 
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  :اجلواب 
  . ربط بسهم املساجد التالية باألماكن وجودها 

  
  
  
  

  :السؤال احلادي عشر 
  :أكمل اآلية اآلتية 

  :قال اهللا تعاىل 
ومل خيش ...........و....................و..................من آمن ............اجد  إمنا يعمر مس

  ................إال اهللا فعسى 
  :اجلواب 

  :قال اهللا تعاىل 
 إمنا يعمر مساجد اهللا من آمن باهللا اليوم اآلخر وأتى الزكاة ومل خيش إال اهللا فعسى أولئك أن يكونوا من 

  املهتدين 
  :ال الثاين عشر السؤ

، ..................والقدرة على..................، ورزقه وذريته ..................كرم اهللا تعاىل أدم بـ
  ....................،وكلفه بعمارة....................وفضله على سائر 

  :اجلواب 
لتفكري، وفضله على سائر املخلوقات ، وكلفه  وذريته العقل والقدرة على ابـالعلم ورزقهكرم اهللا تعاىل آدم 

  بعمارة األرض 
  :السؤال الثالث عشر

  :ضع الكلمات اآلتية يف املكان املناسب من اآلية 
   الطيبات –كرمنا – البحر – آدم – الرب –فضلناهم 

  :قال اهللا تعاىل 
 زقناهم من ور..............و.................ومحلناهم يف ......بين......... ولقد

  .على كثري ممن خلقنا تفضيال .............و..............
  :اجلواب 

 الحرامالمسجد 

 المسجد النبوي 

 المسجد األقصى 

 بالقدس في فلسطين 

 ة بمكة المكرم

 بالمدينة المنورة 

 بالمدينة المنورة  المسجد األقصى 
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  :قال اهللا تعاىل 
 ولقد كرمنا بين آدم ومحلناهم يف الرب والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثري ممن خلقنا 

  .تفضيال 
  :السؤال الرابع عشر 

  :ىل تعريفها اهللا تعأكتب ستة أمساء 
1- .....                             ....................2-...............................  
3 -                              ........................4-................................   
5 -                              ...................... 6 -.................................  
  

  : اجلواب 
  :ستة أمساء هللا تعلى تعريفها 

 الغفور  -1
 الرحيم  -2
 الرمحن -3
 .الودود  -4
 .الصمد  -5
 .احلفيظ  -6

  :السؤال خامس عشر 
  .) خ))  (خطا(( أو )ص)) (صحيح (( ح ض

  أصلى بدون وضوء 
  النظافة من اإلميان 

  أقرأ القرآن و أشاهد التلفاز 
  أتطهر مث امسك املصحف 

  أطهر املكان الذي أصلي فيه 
   مامات يف الطريق أرمي الق
  : اجلواب 

  ) .خ))  (خطا(( أو )ص)) (صحيح (( 
   أصلى بدون وضوء 

 ص

 خ

 خ
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  النظافة من اإلميان 
  أقرأ القرآن و أشاهد التلفاز 
  أتطهر مث امسك املصحف 

  أطهر املكان الذي أصلي فيه 
  أرمي القمامات يف الطريق  

  :السؤال السادس عشر  
  :ضوء وسننه ومبطالته صنفها يف جدول هذه جمموعة من فرائض الو

 غسل اليدين إىل – أو الغائط أو الريح – خروج البول – املكان الطاهر – غسل الوجه – التسمية –النية 
 الكعبني غسل الرجلني إىل –مسح الرأس – االستنشاق – املضمضة –اليدين  إىل املرفقني   غسل–الكوعني 

  .  النوم العميق – اإلغماء – عدم تبذير املاء – مسح اإلذنني – الدلك – رد مسح الرأس- الفور-اإلستنثار  -
  
  
  
  

  : اجلواب 
  :هذه جمموعة من فرائض الوضوء وسننه ومبطالته صنفها يف جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ر السؤال السابع عش

  مبطالت الوضوء  سنن الوضوء  فرائض الوضوء 
      
      
      

  مبطالت الوضوء  سنن الوضوء  فرائض الوضوء 
 النية  -
 غسل الوجه -
 غسل اليدين إىل املرفقني  -
 مسح الرأس  -
 غسل الرجلني إىل الكعبني -
 ر الفو -
  الدلك  -

 التسمية -
 املكان الطاهر -
غسل اليدين إىل  -

 الكوعني 
 املضمضة  -
 االستنشاق -
 اإلستنثار  -
 رد مسح الرأس -
  عدم تبذير املاء   -

خروج البول أو  -
 الغائط  أو الريح

 اإلغماء  -
  النوم العميق   -
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  :أكمل اآلية اآلتية 
 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة  :قال اهللا تعاىل 

  .................و............و..............فاغسلوا
  : اجلواب 

وامسحوا أيديكم إىل املرافق وجوهكم و  يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا :قال اهللا تعاىل 
    وأرجلكم إىل الكعبني برؤوسكم

  :السؤال الثامن عشر 
  :أكمل ما يلي 

  ....................عام .................يوم ) ص(ولد سيدنا حممد 
  ...................، وأبوه هو.............................وامه هي 

  .................وملا توىف جده كفله .....................كفله جده 
  :...................مرضعته هي 

  ...................، من قبيلة.....................هو )  ص ( النسب الذي ينتمي إليه سيدنا حممد 
  :اجلواب 

  يوم االثنني يف الثاين عشر ربيع األول من عام الفيل) ص(ولد سيدنا حممد 
  لب وأمه هي آمنة بنت وهب ، وأبوه هو عبد اهللا بن عبد املط

  كفله جده عبد املطلب، وملا توىف جده كفله عمه أبو طالب
  حليمة السعدية :مرضعته هي 

  هو شريف من بين هاشم ، من قبيلة قريش)  ص ( النسب الذي ينتمي إليه سيدنا حممد 
  : السؤال التاسع عشر 

  :أكمل اآلية اآلتية 
   ......................هو الذي أرسل رسوله باهلدى و :قال اهللا تعاىل 

  :اجلواب 
 هو الذي أرسل رسوله باهلدى و ودين احلق ليظهره على الدين  كله وكفى باهللا شهيدا  :قال اهللا تعاىل 

  
  
  

  :السؤال العشرون
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  :أكمل احلديث النبوي الشريف 
فيأكل منه ...............أو يزرع .............ما من مسلم يغرس ) (( ص(:  قال رسول اهللا

  ...........أو .............
  ...................)) .إال كان له به .....................أو

  : اجلواب 
  : احلديث النبوي الشريف 

  ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه الطري أو إنسان ) (( ص(قال رسول اهللا 
  )) .أو يمة إال كان له به صدقة 
  :السؤال احلادي والعشرون 

  :أكمل ما يلي 
  ...............................يلقب بـ) ص(كان رسول اهللا 
  ....................... خبدجية وعمره ) ص(تزوج الرسول 

  .........................................وكان عمر خدجية 
  ................مع قومه يف إعادة بناء) ص(شارك الرسول 

  :..............................ة هي صفات األخالق احلسن
  :..............................صفات األخالق السيئة هي 

  : اجلواب 
  يلقب باألمني ) ص(كان رسول اهللا 
  خبدجية وعمره مخسة وعشرون سنة ) ص(تزوج الرسول 

  وكان عمر خدجية أربعون سنة 
  مع قومه يف إعادة بناءالكعبة ) ص(شارك الرسول 

   املساعدة – الصدق –األمانة : األخالق احلسنة هي صفات
   الكذب – الغش –السرقة :صفات األخالق السيئة هي 
  :السؤال الثاين والعشرون 

  :أكمل ما يلي 
  ..................و...............و................و.............هم) ص(بنات وبنني الرسول 

  ......................و...............و
  .............................يف ) ص(نزل الوحي على سيدنا حممد 
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  ................................خدجية ببيت يف) ص(بشر الرسول 
  ......................و..................اتصفت خدجية باألخالق 

  :.............................لقبت خدجية بأم 
  : اجلواب 
  هم زينب ورقية وأم كلثوم والقاسم وعبد اهللا  و فاطمة ) ص(بنني الرسول بنات و

  يف غار حراء ) ص(نزل الوحي على سيدنا حممد 
  خدجية ببيت يف اجلنة ) ص(بشر الرسول 

  اتصفت خدجية باألخالق احلسنة والعفة 
  املؤمنني :لقبت خدجية بأم 

  :السؤال الثالث والعشرون 
  :لمني مخسة صلوات هي فرض اهللا تعاىل على املس

1- ......................... 
2- ......................... 
3- ........................ 
4- ........................ 
5- ....................... 

  :اجلواب 
  : فرض اهللا تعاىل على املسلمني مخسة صلوات هي 

  
 .صالة الصبح  -1
 .صالة الظهر  -2
 .صالة العصر -3
 .صالة املغرب  -4
 . صالة العشاء  -5

  السؤال الرابع والعشرون
  :الة هي صفرائض ال

1-      ......................2-    .........................3-...........................  
4-      ......................5- .........................   6.............................  
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  : اجلواب 
  :الة هي فرائض الص

   الركوع -3 قراءة سورة الفاحتة بعد كل ركعة          – 2 تكبرية اإلحرام             - 1
 السالم عند النهاية من -6 السجود                                     – 5 الرفع من الركوع         – 4

  الصالة 
  :السؤال اخلامس والعشرون 

  :مبطالت الصالة هي 
1- .........   ...............2-   ......................3-..........................  
4-    ........................5-   ..................... 6-...........................  

  :اجلواب 
  :مبطالت الصالة هي 

 .األكل والشرب أثناء الصالة  -1
 .الضحك بصوت مرتفع  -2
 .فساد الوضوء  -3
 . أثناء الصالة املشي -4
 .الكالم مع الغري أثناء الصالة  -5
 .الاللتفات واحلركات اخلارجة عن حركة الصالة  -6

  :السؤال السادس والعشرون 
  :أكمل اآلية اآلتية 

داخرين ..............عن............ن الذين ’لكم ............. ربكم أدعوين لوقا :قال اهللا تعاىل
  

  :اجلواب 
وقال ربكم أدعوين أستجب لكم إن الذين يستكربون عن عباديت سيدخلون جهنم داخرين  :قال اهللا تعاىل

  
  :السؤال السابع والعشرون 

  :رتب اجلمل اآلتية لتحصل على اآلية الصحيحة
 وال تنهرمها وقل هلما – وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه – أو كالمها فال تقل هلما أف –وبالوالدين إحسانا 

  .  إما يبلغن عندك الكرب أحدمها –ا قوال كرمي



 - 13 - 

  :اجلواب 
 وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكرب أحدمها أو كالمها فال تقل هلما

    .أف وال تنهرمها وقل هلما قوال كرميا
  :السؤال الثامن والعشرون 

  :من آداب طاعة الوالدين 
.........................................................................   
........................................................................   
........................................................................  

  :اجلواب
  : من آداب طاعة الوالدين 

 طاعتهما و احترمهما              التليني يف القول معهما   
                التبسم يف وجهيهما إلقاء السالم عليهم   
                        مامساعد جتنب سب والدي الغري حىت ال يسب هو والدي .  
  

  :السؤال التاسع والعشرون 
  أمام كل عبارة ) خ ( أو ) ص( ضع 

 .املسلم يسب والديه  -
 .سان إىل الوالدين واجباإلح -
 الدعاء عبادة  -
 .األكل أتناء الصالة من املبطالت الصالة -
 .صحيحة الصالة بدون وضوء  -
 .قراءة التشهد من فرائض الصالة  -
 .صالة العصر فرض  -
 .ولدت خدجية مبكة املكرمة -

  : اجلواب 
  أمام كل عبارة) خ ( أو ) ص( 
 .املسلم يسب والديه  -
 .جباإلحسان إىل الوالدين وا -

 

 

 

 

 

 

 

 

 خ

 ص

 ص

 ص

 خ
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 الدعاء عبادة  -
 .األكل أتناء الصالة من املبطالت الصالة -
 .الصالة بدون وضوء صحيحة  -
 .قراءة التشهد من فرائض الصالة  -
 .صالة العصر فرض  -
 .ولدت خدجية مبكة املكرمة -

  :السؤال الثالثون 
  :أربط بسهم اآلية بسورا

  
  
  
  

  : اجلواب 
  :ربط بسهم اآلية بسورا

  
  
  
  
  
  
  

  : والثالثون سؤال احلادي
  :ضع الكلمات اآلتية يف مكاا املناسب من احلديث

  .أخيه - حيقره- ال يظلمه- - خيذله- ستره-حاجته
  ):ص( قال الرسول 

ومن كان يف حاجة .................وال خيذله، وال................املسلم أخو املسلم ((
  ........)).اهللا يوم..............من ستر مسلماو..................كان اهللا يف.....................

  :اجلواب 

 رسول من اهللا يتلو صحفا مطهرة 

 ال اعبدو ما تعبدون 

لموريات قدحااف  

 حتى زرتم المقابر

 يحسب أن ماله أخلده

 يومئذ تحدث اخبارها

 وما ادراك مالقارعة 

رة القارعةسو  

 سورة الزلزلة

 سورة التكاثر

 سورة الكافرون 

 سورة البينة 

 سورة العاديات 

 رسول من اهللا يتلو صحفا مطهرة  سورة الهمزة 

 ال اعبدو ما تعبدون 

لموريات قدحااف  

 حتى زرتم المقابر

 يحسب أن ماله أخلده

 يومئذ تحدث اخبارها

 وما ادراك مالقارعة 

رعةسورة القا  

 سورة الزلزلة

 سورة التكاثر

 سورة الكافرون 

 سورة البينة 

 سورة العاديات 

 سورة الهمزة 
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  ):ص( قال الرسول 
املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله، وال حيقره ومن كان يف حاجة أخيه كان اهللا يف حاجته ومن ستر ((

  )).مسلما ستره اهللا يوم القيامة 
  :السؤال الثاين و الثالثون

  :أكمل ما يلي
يف غار) ص(ول اهللا  كان خيتلي رس...................  
 عليه السالمحني نزل عليه جربيل) ص( كان عمر رسول اهللا ......................     
أول من آمن بالرسول من أهل بيته .........................  
 يف الشهروحيا) ص(نزل القرآن الكرمي على رسول اهللا .......................  

   : اجلواب
 يف غار حراء ) ص( كان خيتلي رسول اهللا  
 سنة   40حني نزل عليه جربيل عليه السالم ) ص( كان عمر رسول اهللا    
أول من آمن بالرسول من أهل بيته خدجية بنت خويلد   
 وحيا يف الشهر رمضان ) ص(نزل القرآن الكرمي على رسول اهللا  

  :السؤال الثالث و الثالثون
  :مث اُكتبها سب حتت كل آية لتحصل على السورة الكاملة ،ضع الرقم املنا

  وال أنتم عابدون ما أعبد                                 وال أنتم عابدون ما أعبد
  

                                         لكم دينكم ويل دينقل يا أيها الكافرون
  

                  وال أنا عابد ما عبدتم                        ال أعبد ما تعبدون
  

  : اجلواب 
  ترتيب السورة حسب الرقم 

  وال أنتم عابدون ما أعبد                                 وال أنتم عابدون ما أعبد
  

ويل دين كمقل يا أيها الكافرون                                       لكم دين  
  

 

 

 

 

 

 

5  

1  

2  

3  

6  

4  
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  ن                                        وال أنا عابد ما عبدتمال أعبد ما تعبدو
  

وال أنا عابد ما   وال أنتم عابدون ما أعبد ال أعبد ما تعبدونقل يا أيها الكافرون « :قال اهللا تعاىل 
متدبع وال أنتم عابدون ما أعبد ويل دين كملكم دين «   

  :السؤال الرابع والثالثون
  : بيوت الناس هيآداب االستئذان عند الدخول إىل

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

  :اجلواب 
  :آداب االستئذان عند الدخول إىل بيوت الناس هي

ب أو دق اجلرس                         طرق البا                  إلقاء التحية عند فتح الباب  
      عدم الدخول مباشرة إال بعد السماح من طرف صاحب املرتل   التحية بأدب وحياء  

  :السؤال اخلامس والثالثون
  :آداب صالة اجلمعة هي

1-                       ......................   2-...........................  
3-                          ......................4-...........................  
5-                          ......................6-...........................  
7-.....................  

  :اجلواب
  :آداب صالة اجلمعة هي

 .كله غسل اجلسم  -1
 .لبس أحسن الثياب النظيفة  -2
 التعطر بالعطر الطيب  -3
 .الوضوء -4
 .الذهاب املبكر إىل املسجد  -5
 اجللوس بآداب داخل املسجد وعدم التكلم  -6
 االستماع إىل اإلمام  -7

  :السؤال السادس والثالثون
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  :أمام كل عبارة)خ(أو )ص(ضع 
 .تصلى صالة اجلمعة يف املرتل  -
 .اود عليه السالم سيدنا سليمان هو إبن سيدنا د -
 .التوحيد هو عبادة اهللا وحدة ال نشرك به  -
 .طرق الباب طرقا قويا : من آداب االستئذان  -
 ر حرياء ايف غ) ص(نزل الوحي على سيدنا حممد  -
 اخللوة هي التقرب من الناس  -

  : اجلواب 
  :أمام كل عبارة)خ(أو )ص(
 .تصلى صالة اجلمعة يف املرتل  -
 .دنا داود عليه السالم سيدنا سليمان هو إبن سي -
 .التوحيد هو عبادة اهللا وحدة ال نشرك به  -
 .طرق الباب طرقا قويا : من آداب االستئذان  -
 يف غار حرياء ) ص(نزل الوحي على سيدنا حممد  -
 اخللوة هي التقرب من الناس  -

   :السؤال السابع والثالثون 
  أكمل سورة القارعة 

 القارعة
،.............،.............،..................،...............،................،..............  

   .،نار حامية ....................،..................،.....................
  : اجلواب 

  :سورة القارعة
جلبال ، القارعة ،ما القارعة ،وما أدراك ما القارعة ، يوم يكون ، الناس كالفراش املبثوث، وتكون ا

كالعهن املنفوش ، فأما من ثقلت موازينه ، فهو يف عيشة راضية ، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية ، وما 
  . أدراك ما هي ، نار حامية  
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