
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 المعلمة           المعلمة    
 جواهر العازمي    منى المطيري 

 

 

 

 وزارة     التربية

 منطقة األحمدي التعليمية

 مدرسة زبيده المتوسطة بنات



 

 

 متابعة الطالبة

 توقيع ولي األمر مالحظة تاريخ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

 ............................... التاريخ : .................................عنوان الدرس :

 السؤال األول : أجب  عن األسئلة اآلتية :

 ؟  ما معىن اإلميان بالرسل -1

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

 ؟ ما حكم اإلميان بالرسل  -2

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

 ؟  ما واجبنا جتاه الرسل -3

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

 
 

 

 الثاني : أختر الصفة المناسبة للعبارات اآلتية : السؤال

الرسل الكرام بآيات باهرات ومبعجزات بينات   أيد اهلل - أ
 كدليل على أنهم يتصفون بـ:

 القوة       - الكرم        - الصدق 
 الرسل الكرام من الوقوع يف املعاصي بــ :  حفظ اهلل - ب

 العصمة      - التبليغ        - الصدق 
بأداء الرسالة من غري كتمان أو حتريف عن  قام الرسل الكرام  - ت

 طريق  :

 الصدق   -     التبليغ     -   البشرية 



 

 ............................... التاريخ : .................................عنوان الدرس :

 السؤال الثاني : أكتب المصطلح المناسب لكل مما يأتي :

 ...............................( الكالم القليل جيمع به املعاني الكثرية .)  - أ

 ) ...............................( الكالم القليل جيمع به املعاني الكثرية . - ب

 - ت
 ؟ ما حكم اإلميان بالرسل  -4

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

 ؟  ما واجبنا جتاه الرسل -5

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

 
 

 

الذهنية التي توضح ميزات وفضائل رسولنا أكمل الخريطة السؤال الثاني : 

 :  محمد

 

 

 

 

  

  



 

 ............................... التاريخ : .................................عنوان الدرس :

 السؤال األول : 

أمام العبارة غير )×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  √ضع عالمة )

 الصحيحة فيما يأتي :

 ( )     قريش بني هلب .قاطع كفار  -1

 ( عدد املؤمنني يف املرحلة السرية أكثر من املرحلة اجلهرية.) -2

 ( )    .أول من أسلم من املوايل زيد بن حارثة  -3

 ( )  أول مركز إسالمي للدعوة دار األرقم بن أبي األرقم . -4

 

 

 السؤال السادس : حدد نوع األذى ) مادي ( أو ) معنوي ( لكل من : 

 ).............................(   واالستهزاء .السخرية  -1

 ).............................(        .حماولة خنق الرسول  -2

 ).............................(           .بالسحر  اتهام الرسول  -3

 ).............................(   تشويه الدعوة اإلسالمية. -4

  ).............................(        .تعذيب بالل بن رباح  -5

  

  



 

 ............................... التاريخ : .................................عنوان الدرس :

 ضع خطاً تحت التكملة الصحيحة فيما يأتي : السؤال األول : 

 كان عدد املسلمني يف اهلجرة األوىل إىل احلبشة : - أ

 من النساء ( 8رجال و  83نساء (   ) 4رجالً و  12)  نساء (  5رجالً و  18) 
 كان عدد املسلمني يف اهلجرة الثانية إىل احلبشة : - ب
 من النساء ( 8رجال و  83نساء ( ) 4رجالً و  12من النساء (   )  18رجالً و  83)
 مبعوثا قريش للنجاشي هما : –ج 

 ) عبد اهلل بن سلول   ) عمرو بن العاص       ) عمرو بن هشام 
 وصفوان بن أمية (  ) وعبد اهلل بن أبي أمية ( وعبد اهلل بن جدعان (

 

 السؤال الثاني : 

أمام العبارة غير )×( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة  √ضع عالمة )

 الصحيحة فيما يأتي :

  )       (الصحابي الذي حاور النجاشي ملك احلبشة هو جعفر بن أبي طالب . -1

 )       (  وثي قريشحلبشة على إرسال املهاجرين مع مبعوافق النجاشي ملك ا  -2

 )       (        م النجاشي من آثار اهلجرة الثانية.الإس -3

)       (   كان على رأس املهاجرين للحبشة عثمان بن مظعون. -4
  

 



 

 ............................... التاريخ : .................................عنوان الدرس :

 : صل بين الصالة والصورة التي تحدد وقتهاالسؤال األول :  

  العصر

  املغرب

  الفجر

  العشاء

 

 السؤال الثاني : 

أمام العبارة غير )×( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة  √ضع عالمة )

 الصحيحة فيما يأتي :

 (   )يبدأ وقت صالة الظهر قبل زوال الشمس من وسط السماء.  -1

 (   )     .أول وقت صالة الفجر يبدأ من طلوع الفجر الصادق -2

 (     )حيرم الطعام والشراب على الصائم عند ظهور الفجر الكاذب  -3

 (   )    وقت صالة العشاء من مغيب الشفق إىل منتصف الليل.  -4

  



 

 ............................... التاريخ : .................................عنوان الدرس :

 علل ما يأتي :السؤال األول :  

 على رسول اهلل من الكبائر .الكذب  -1
......................................................................................... 

 إباحة الكذب يف احلرب. -2

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

 السؤال الثاني : 

 )ب(  )أ( م

1 
" أنا زعيم ببيت يف ربض اجلنة ملن تـر  املـراء  قال رسول اهلل

وإن كان حمقًا  ، وببيت يف وسط اجلنة ملن تر  الكذب وإن كان 
 مازحًا ، وببيت يف أعلى اجلنة ملن حسن خلقه "

قبح الكذب على  
 اهلل ورسوله.

" ال تكذبوا علي ، فإن من كذب علي فليلج  قال النبي  2
من احلاالت التي   النار "

 اح فيها الكذبيب

3 
 عن أم كلثوم بنت عقبة أنها مسعت رسول اهلل 

يقول : ليس الكذاب الذي يصلح بني الناس ، فينمي 
 خريًا ، أو يقول خرياً 

الصدق من مسات  
 املسلم

لم من قال : املس   عن النبي عن عبد اهلل بن عمر  4
الكذب ال يصلح يف   " سلم املسلمون من لسانه ويده

 يف هزل.جدوال 
 

  



 

 ............................... التاريخ : .................................عنوان الدرس :

 السؤال األول :  أكمل العبارات في الجمل اآلتية بما يناسبها.

 من أضرار إفشاء السر ......................................................... - أ

 صفات املـ.....................................................إفشاء السر من  - ب

 إفشاء السر جاهز إذا كان فيه ...............................................- ت

 من يلتزم احملافظة على السر يتصف بـ.................................. - ث

 

 
 

 في الموقفين اآلتيين: حلل سبب اإلخبار أو الكتمان السؤال الثاني : 

أن حتدثها مبا  من فاطمة  طلبت أمنا عائشة  بعد وفاة رسول اهلل  - أ

قبل وفاته ، فأخربتها عن سبب بكائها وسبب  سارها الرسول 

 .ضحكها 

 ........................................................................سبب اإلخبار :

 والصحابة الكرام يف بعض الغزوات . كتمان وجهة مسري الرسول  - ب

 ........................................................................: الكتمانسبب 

 

  



 

 ............................... التاريخ : .................................عنوان الدرس :

 : أكمل بالمناسب السؤال األول :  

 

 .......................من أسباب التخطيط لوقتي حتقيق اهلداف و  - أ

 و ..............................................................................

 .................................من مضيعات الوقت سوء التنظيم و  - ب

 ..................................................................................و 
  -ب

 

 : رتب العناصر اآلتية حسب أهميتها : السؤال الثاني : 

حتديد األولويات  –يف حزمة واحدة  مجع املهام املتشابهة –تنفيذ املهام 

 تسجيل وقت البدء واالنتهاء –تسجيل القائمة  –حتديد األهداف  –

 
 

  



 

 ............................... التاريخ : .................................عنوان الدرس :

 السؤال األول :  أكمل الجمل اآلتية  :

 ......................................من أنكر وقوع املعجزات لألنبياء فهو  -1

 احلكمة من املعجزة :  -2

 وصدق ...................... .............................. اهلل إثبات - أ

 تكريم وإظهار ...................................................الرسول. - ب

 .........ـ.............. وتنبيه للـ................. وإنذار للكـهداية لل- ت
 

أمامه  بوضع الرقم المناسب هتامعجز صل بين النبي و السؤال الثاني : 

 في الجدول اآلتي  :

 املعجزة  النبي م
 الطوفان والضفادع والعصا   صاحل 1
 إبراء األكمه واألبرص  إبراهيم  2
 إىل برد وسالم حتول النار  موسى  3

 الناقة  عيسى  4
 القرآن الكريم 

 

  



 

 ............................... التاريخ : .................................عنوان الدرس :

 السؤال األول :  عرف ما يلي  :

 ..............................................................القرآن الكريم : - أ

 اإلسراء : ..................................................................... - ب

 املعراج :...................................................................... - ت

 

 أكتب أمثلة دالة على ما يأتي : السؤال الثاني : 

 عما سيحدث من أمور املستقبل .  إخبار الرسول - أ

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

  لدعاء النبي  إجابة اهلل  - ب

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

 لكريم.السؤال الثالث : عدد بعضاً من أوجه إعجاز القرآن ا

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

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

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

  



 

 ............................... التاريخ : .................................عنوان الدرس :

 السؤال األول :  أكتب المصطلح المناسب لكل مما يأتي   :

 ........()...................... تها يف العبادة  يكلف نفسه فوق طاق -أ

وجماوزة احلد املطلوب إىل أبعد منه ،  املبالغة يف األعمال الدينية -ب
 ........()......................   اعتقادًا بأن ذلك حمبوب شرعًا.

 تطبيق األحكام الشرعية بصورة معتدلة ، كما جاءت يف كتاب اهلل  -ج

 . من غري تشدد حيرم احلالم ، وال تساهل حيلل احلرام  وسنة نبيه

       ......................()........ 

 

  السؤال الثاني : 

أمام العبارة غير )×( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة  √ضع عالمة )

 الصحيحة فيما يأتي :

 (       )        التشدد واملبالغة يف الدين من عالمات قوة اإلميان . - أ

 (        )   التكاليف الشرعية جاءت ضمن قدرة اإلنسان واستطاعته. - ب

 (العبادة القليلة الدائمة أفضل من العبادة الكثرية املتقطعة.)       - ت

 

  



 

 ............................... التاريخ : .................................عنوان الدرس :

 السؤال األول 

أمام العبارة غير )×( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة  √ضع عالمة )

 الصحيحة فيما يأتي :

 ( )       اإلنسان مبتلى يف هذه الدنيا باخلري والشر. -1

 ( الذي مسى عام احلزن بهذا االسم هم كتاب السرية النبوية ) -2

 ( )  عام احلزن هو العام الذي هزم فيه املسلمون يف غزوة بدر . -3

 (       )     نني خدجية يف السنة السابعة من البعثة.توفيت أم املؤم -4

    (        )          مرسل لإلنس واجلن. رسول اهلل  -5

 

  السؤال الثاني : 

 بين رأيك فيما يأتي ، وبم تنصح؟

 مصيبة. رجل بتضجر ويتأفف عندما تصيبه -1

 النصيحة.................................رأيك ................................. 
 مسلم يعرف ربه عند الشدائد ، وينساه عند املسرات واألفراح. -2

 رأيك ................................. النصيحة.................................
 

  



 

 ............................... التاريخ : .................................عنوان الدرس :

 السؤال األول 

 أكتب الحكم الشرعي للحاالت اآلتية:

 صلى خالد صالة العصر مخس ركعات سهوًا ، ومل ينتبه لذلك إال بعد التسليم -1

........................................................................................................... 
 صلى أمحد صالة الفجر فنسي الركوع يف الركعة الثانية ، وسجد بعد القراءة. -2

........................................................................................................... 
 صلى عبد اهلل الظهر ومل يدر هل صلى ثالث ركعات أم أربعًا. -3

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

  السؤال الثاني : 

أمام العبارة غير )×( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة  √ضع عالمة )

 الصحيحة فيما يأتي :

 ( )     الزيادة عمدًا يف الصالة جترب بسجود السهو. -1

 )    ( .إذا شك املصلي يف صالته فلم يدركم صلى فإنه يبني على األقل -2

التسليم يف حال الزيادة على عدد ركعات سجود السهو يكون بعد  -3
 ( )        الصالة سهوًا .

 (   ) تر  سجود السهو يف حال الزيادة أو النقصان يبطل الصالة. -4

 

 

 



 

 ............................... التاريخ : .................................عنوان الدرس :

 السؤال األول 

 أكمل ما يأتي : 

 :............................................................................هو العفو  - أ

 الصرب هو :.......................................................................... - ب
 

  السؤال الثاني : 

 أكتب أنواع الصبر مع التمثيل لكل نوع منها.

 مثال أنواع الصرب
1- ........................................ ............................................... 
2- ........................................ ............................................... 
3- ........................................ ............................................... 
 

 

 : السؤال الثالث

ة 
ّ
 أكتب أربعة منها –اجملتمع الذي يتصف أهله بالعفو ينتج عنه آثار عد

 .......................................* ..........................................* 

 .......................................* ..........................................* 

  



 

 ............................... التاريخ : .................................عنوان الدرس :

 السؤال األول 

 عرف معنى كل من : -1

 :...........................................................................العدل : -

 :........................................................................: الشجاعة -

 العدل يف أعظم صوره ، أكتب مثااًل على ذلك. طبق الرسول -2

.......................................................................................... 
 ؟ ما الثمرات التي جينيها اإلمام العادل عند اهلل -3

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

 

 

  السؤال الثاني : 

 أكمل اجلمل اآلتية مبا يناسبها.
 

 ...................................................العدل أن تأخذ احلق الذي  - أ

 الواجب أن تعطي احلق الذي ............................................... - ب

 طاعة...................................................اإلمام العادل يضمن - ت

 العدل أساس............................ وبدونه يشقى...................... - ث

 

  



 

 ............................... التاريخ : .................................عنوان الدرس :

 السؤال األول 

 ما مفهوم الحرية ؟

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

 

 

 

  السؤال الثاني : 

أمام العبارة غير )×( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة  √ضع عالمة )

 الصحيحة فيما يأتي :
 

 ( )    الناس مجيعًا سواسية أمام القانون. -1

 ( )      احلرية يف اإلسالم مقيدة. -2

 ( )  أسري بسيارتي يف الشارع بالطريقة التي تعجبني. -3

 (    عامل اإلسالم أصحاب الديانات األخرى مبنتهى الرقي والعدلة. )   -4

 (  )      أقرأ الكتب التي أرغب فيها وأميل إليها. -5

 


