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ثلً التربٌة االسالمٌة للفصل الثامراجعة شاملة ف  

 السنة الخامسة ابتدابً /الجٌل الثانً

 سورة االعلى

 1/ ضع  )ص( او )خ( امام كل عبارة :

).........(←  99 آٌاتها  اٌة سورة االعلى مدنية و عدد  -  

).......(←تم ذكر بعض صفات هللا تعالى فً سورة االعلى. -  

).......(←م كتاب أنزله هللا تعالى على سٌدنا ابراهٌم علٌه السالمالقران الكرٌ -  

).......(←من اراد الفوز فً الدنٌا و االخرة علٌه أن ٌجتهد فً تربٌة نفسه على االخالق الحسنة. -  

).......(←ذكر فً سورة االعلى قصتً ابراهٌم و موسى علٌهما السالم. -  

)......(←هللا سبحانه و تعالى خالق كل شًء.-  

 -2/ اكمل : 

) فذكر .............................................................................................. :قال هللا تعالى  

.(95....فصلى)....................................................................................................................  

 3/ اشرح الكلمات التالٌة:

سبح =......................................... -  

افلح =..........................................       / تؤثرون=.............................................. -  

 4/ اربط كل عبارة بما ٌناسبها:

كل كافر ٌرفض قبول االٌمان•                  •ٌصلى النار الكبرى     

حول هللا االعشاب الى اللون االسود المختلط باالصفرار •                  •من تزكى                

من طهر نفسه من االخالق السٌبة •                   •ٌتجنبها االشقى         

قب به االشرار فً االخرةهللا الذي ٌعاعقاب  •                  •أحوى                    

 5/ اكمل ما ٌأتً بعبارة مناسبة:

قال هللا تعالى -  

) الذي خلق فسوى( تدل على..................................................................... -  

كتب لنا سٌكون  ما

 لنا ولو لم نرده

لٌس لنا لن وما 

ٌكون لنا حتى لو 

 متنا من اجله
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........................) و الذي اخرج المرعى( تدل على ........................................... -  

) انه ٌعلم الجهر و ما ٌخفى( تدل على............................................................ -  

  ) قد افلح من تزكى( تدل على ................................................................  -

 6/ اجب عن االسبلة التالٌة:

حفظك و فهمك لمعانً سورة االعلى. تحدث  فً بضعة اسطر عن المعنى العام  لسورة االعلى من خالل  -  

 ) عن ماذا تتحدث السورة(

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

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

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

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

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

اذكر بعض ما ترشد الٌه السورة -  

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

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

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

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

 الغش

 7/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة:

).........(←حذر النبً )ص( من الغش. -  

)........(←غش.المن صفات المسلم  -  

)........(←على اساس انها جٌدة ال ٌعتبر غش بٌع بضاعة فاسدة  -  

).......(←نقل االجابة عن تلمٌذ اخر فً االمتحان ٌعتبر غش . -  

().......←للغش مظاهر كثٌرة.-  

).......(←.الغش ٌؤدي الى نجاح الفرد -  

)........(←الغش ٌنشر الثقة بٌن افراد المجتمع. -  

)........(←ٌجب محاربة الغش. -  

).......(←التالعب بالمٌزان ٌعتبر شطارة. -  
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 8/ اجب عن االسبلة التالٌة: 

اذكر بعض الصفات الحسنة التً ٌجب على المسلم ان ٌتصف بها -  

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

اذكر بعض الصفات السٌبة التً ٌجب على المسلم ان ٌبتعد عنها -  

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

من بٌن الصفات التً حذرنا هللا و الرسول )ص( منها الغش  -  

بماذا توعد  فاعله؟........................................................................................ -9     

................................................................................اذكر بعض مظاهره؟) اٌن نجده(....... -2      

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

....................................................................ماذا ٌنشر الغش؟ ) ما هً اضراره(............. -3       

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

التاجر الصادق الذي ال ٌغش له مكانة عظٌمة عند هللا -  

اذكر الحدٌث الشرٌف الذي ٌؤكد ذلك -9       

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

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

الرسول )ص( عن الغش بصفة عامةاكتب الحدٌث الشرٌف الذي ٌتحدث فٌه  -2       

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

سورة فً القران الكرٌم تتحدث عن الغش فً المٌزان  توجد -  

ما اسم هذه السورة؟.............................................................................................. -9         

اكتب اآلٌات االولى منها -2          

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

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

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

 9/ وضعٌة ادماجٌة: 

تالفة و منتهٌة الصالحٌة و هو ٌعلم بذلك اشترٌت من عند تاجر بعض السلع و اكتشفت انها  -  

السلوك الذي )الفعل( الذي قام به التاجر؟ماذا نسمً  -  
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دٌث انصح هذا التاجر و ذكره بالمكانة العظٌمة للتاجر الصادق عند هللا سبحانه و تعالى من خالل ذكرك له بالح -

 الشرٌف لرسول هللا )ص(

 91/ جد سورة  اسم كل اٌة من اآلٌات التالٌة:

................................ ←وٌل للمطففٌن(  )  -  

.................................←) ارجعً الى ربك راضٌة مرضٌة( -  

...........................←بل تؤثرون الحٌاة الدنٌا( -  

.................................←فً كبد (النسان لقد خلقنا ا -  

..............................←) لٌس لهم طعام اال من ضرٌع( -  

 العناٌة بالمحٌط

 99/ ضع )ص( او )خ( أمام كل عبارة:

)........(←االضرار بالبٌبة و تلوٌثها من السلوكات المتحضرة -  

.......()←المحافظة على نظافة المحٌط عبادة. -  

).......(←الحٌاة .ٌسر هللا سبحانه و تعالى لإلنسان أسباب  -  

).......(←دعا االسالم المسلمٌن الى االعتناء بالنظافة الشخصٌة. -  

).......(←نظافة الشخص تنعكس على نظافة محٌطه. -  

)........(←حرم هللا تبذٌر الماء و تلوٌثه. -  

).......(←عبادة. و زرع النباتات لٌست غرس االشجار -  

)........(←نهانا الرسول )ص( عن اٌذاء الحٌوانات. -  

 92/ أجب عن االسبلة التالٌة: 

ٌسر هللا سبحانه و تعالى لإلنسان أسباب الحٌاة, و سخر له المخلوقات فً خدمته و وجهه الى التصرف فٌها بحكمة -  

اذكر البعض من هذه التوجٌهات -  

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

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

لسلوكات التً تسًء للبٌبة اذكر بعض ا -  

هو اجمل هدٌة االحترام 

ٌقدمها االنسان للناس 

ال ٌباع و ال  فاألدب

ٌشترى بل هو طابع فً 

 قلب من تربى
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......................................................................................................................................

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

؟ مع ذكر اآلٌة  القرآنٌة الكرٌمة التً تتحدث عن اهمٌة خص هللا تعالى االرض بمٌزة عظٌمة ماهً وعلى ماذا حثنا  -

 الماء

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

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

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

  خلق هللا تعالى النباتات و االشجار و سخرها لإلنسان -

 كٌف ٌمكن لإلنسان ان ٌستفٌد منها ؟ بماذا امرنا هللا و رسوله ؟

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

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

اذكر حدٌث لرسول هللا )ص( ٌتحدث عن الزرع و الغرس  و كٌف ٌعتبره عبادة -  

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

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

بماذا امرنا هللا تعالى و رسوله الكرٌم اتجاه الحٌوانات؟ -  

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

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

 اذكر قصة تعرفها عن مصٌر من ٌؤدي الحٌوانات ذكرها الرسول ص(

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

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

هل توجد عالقة بٌن االعتناء بالنظافة الشخصٌة و البٌبة المحٌطة بنا؟ -  

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

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

 لٌس المسلم بالطعان

 -93/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة:

)........(←المؤمن ٌراعً مخافة هللا فً أقواله فقط. -  

)........(←ر عٌوب االخرٌن امام الناس امر عادي ذك -  

).......(←الكلمة الطٌبة صدقة. -  
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).......(←بالكلمة الطٌبة تنتشر المحبة و االخوة فً المجتمع. -  

)......(←اللعن من صفات  صاحب اللسان الطٌب. -  

).......(←على المؤمن ان ٌعود لسانه على الكالم الطٌب. -  

).......(←تغفار من الكالم الطٌب.التسبٌح و االس -  

).......(←اللعن من الكالم الطٌب. -  

 - 94/ اجب عن االسبلة التالٌة: 

أذكر الحدٌث الشرٌف الذي ٌبٌن كٌف ٌجب ان ٌكون لسان المسلم. -  

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

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

ماذا تالحظ عند قراءتك لهذا الحدٌث الشرٌف؟ -  

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

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

ما هو االمر الذي حثنا علٌه النبً )ص( ؟ -  

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

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

هو العضو الذي ٌصدر عنه اللعن و الفحش؟....................................................................... ما -  

كٌف ٌجب ان ٌكون لسان المؤمن؟ بما ٌجب ان نعود ألسنتنا؟    -  

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

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

 95/ ضع كل عبارة فً الخانة المناسبة:

الصالة على النبً )ص( –االستغفار   -التسبٌح   -قول السوء    -الشتم  –اللعن  -الكالم الطٌب   –الكالم الفاحش   

 صاحب اللسان الطٌب صاحب اللسان السٌا
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 نبً هللا سلٌمان علٌه السالم

 96/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة:

)........(←سلٌمان علٌه السالم كان ابنه نبً. -  

).......(←دبعث هللا تعالى سلٌمان علٌه السالم الى قوم عا -  

).......(←ورث سلٌمان علٌه السالم النبوة و الملك بعد وفاة  داوود علٌه السالم. -  

).........(←علم هللا تعالى سلٌمان علٌه السالم لغة الطٌر و النمل فقط  -  

).......(←دعا سلٌمان الناس لتوحٌد هللا و قد كانوا من رعٌته ) قومه( فقط. -  

)......(←ن اي ملك لم ٌهب هللا لسلٌما -  

).......(←ارسل سلٌمان رسالة الى  ملكة سبأ ٌدعوها فٌها هً و قومها الى عبادة هللا وحده.  -  

).......(←كان سلٌمان علٌه السالم من العابدٌن الشاكرٌن هلل عز و جل. -  

 - 97/ أجب عن االسبلة التالٌة:

من هو نبً هللا سلٌمان علٌه السالم؟ -  

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

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

ا سلٌمان عدة لغات.تكلم سٌدن -  

هً اللغات التً  كان سٌدنا سلٌمان علٌه السالم ٌتحدث بها؟ما   

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

ماذا اتاه هللا تعالى؟ -  

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

اذكر مثال ٌدل على ذلك ما هً المسؤولٌة التً تحملها سلٌمان علٌه السالم؟ -  

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

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

صالحٌات عدٌدة أعطى هللا تعالى لسٌدنا سلمان علٌه السالم قدرات ذاتٌة و امكانٌات مادٌة و منحه -  

 اذكر البعض منها

........................ 
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 حجة الوداع

 98/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة:

).......(←حج الرسول )ص( مرتٌن.  -  

).......(←للهجرة. 8تمت حجة الوداع سنة  -  

).......(←حجة الوداع ألن الرسول لم ٌحج بعدها قط و توفً بعدها بوقت قصٌرسمٌت  -  

)......(←عجمً معناه عربً.أ -  

)......(←)ص( اثناء حجة الوداع.انقطع الوحً عن الرسول  -  

).......(←خطبة حجة الوداع بمثابة دستور للصحابة رضً هللا عنهم و للمسلمٌن جمٌعا. -  

)......(←سنة. 63بعد حجة الوداع بستة اشهر توفً الرسول )ص( عن عمر  -  

)........(←الدة  المدٌنة المنورة.ألقى الرسول )ص( خطبته الخ -  

)........(←بعد مرضه مرضا شدٌدا.توفً الرسول )ص(  -  

)..........(←نادى الرسول )ص( بالمساواة بٌن البشر فً حجة الوداع. -  

).......(←لك فتحا مبٌنا( اخر اٌة نزلت على الرسول الكرٌم )ان فتحنا  -  

 99/ وضعٌة ادماجٌة: 

المسلمٌن للحج.ألف من  911هللا )ص( مع أكثر من بفتح مكة خرج رسول  ر الذي حققه المسلمونبعد النصر الكبٌ -  

 وقد خطب فً الناس خطبته الخالدة .

:من خالل السند و  اعتمادا على ما درست اجب عن االسبلة التالٌة       

فً اي سنة كان هذا الحج؟ -  

كٌف سمٌت تلك الخطبة ؟ و لماذا؟ -  

رسول )ص( خطبته الخالدة؟أٌن ألقً ال -  

خطبته انه ترك للمسلمٌن ما ان تمسكوا به لن ٌضلوا . ما هو؟ذكر الرسول )ص( فً  -  

ما هً هذه العبارة؟ و ما هو معناها؟ كرر الرسول )ص( عبارة عدة مرات  أثناء خطبته -  

أكتب بعض الوصاٌا مما وردت فً الخطبة -  

عبة ماذا قال؟عندما نظر الرسول الكرٌم )ص( الى الك -  
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خالل حجة الوداع نزلت اٌة على الرسول )ص( . اكتبها  -  

متى توفً الرسول )ص( و ما هو سبب وفاته؟ -  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 أسماء ذات النطاقٌن رضً هللا عنها

 21/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة:

)........(←ولدت اسماء رضً هللا عنها بالمدٌنة المنورة -  

)........(←هللا عنه.أسماء رضً هللا عنها هً بنت الصحابً عمر بن الخطاب رضً  -  

)......(←هاجرت  أسماء رضً هللا عنها مه رسول هللا )ص( و والدها.-  

).......(←لقبت أسماء رضً هللا عنها بذات النطاقٌن. -  

)........(← أبو بكر الصدٌق  هو من لقب أسماء  رضً هللا عنهما بذات النطاقٌن -  

..........()←كانت أسماء رضً هللا عنها شجاعة و صابرة. -  

).......(←أسماء رضً هللا عنها كانت صحابٌة و ابنت صحابً فقط. -  

).......(←سنة. 73توفٌت أسماء رضً هللا عنها عن عمر  -  
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).......(←لم تترك أسماء رضً هللا عنها أي دروس أو عبر بعد وفاتها  -  

).......(←معناها ذات االخالق و التربٌة الفاضلة.ذات النطاقٌن  -  

 29/ وضعٌة ادماجٌة:

هً صحابٌة و ابنة صحابً و ام صحابً و زوجة صحابً . ولدت فً مكة المكرمة قبل الهجرة بسبعة و عشرون 

كانت من السابقات الى االسالم و لقد اسلمت بمكة و باٌعت النبً )ص( على االٌمان و التقوى.عاما.   

:التالٌة من خالل السند و اعتمادا على ما درست اجب عن االسبلة  

من هً هذه الصحابٌة ؟ -  

بماذا كانت تلقب؟ و من أطلق عٌها هذا اللقب ؟ و لماذا؟ -  

ما هً المهمة التً كلفت بها أثناء هجرة الرسول )ص( الى المدٌنة المنورة؟ -  

ما هو دورها فً هجرة الرسول )ص( ؟ -او ٌمكن طرح السؤال بهذه الطرٌقة  -  

بعض المواقف التً تدل على ذلك كانت شجاعة و صابرة . اذكر -  

الصحابٌة )اذكر البعض من صفاتها و كٌف كانت تربٌتها( كٌف كانت هذه -  

فً اي سنة توفت و كم كان عمرها؟ -  

ماذا تركت وراءها؟ -  

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

تكن ضعٌفا أي كالم ال 

حبطك واي ضربة ٌ

توجعك و أي ابتالء 

ٌضعفك و أي فشل 

ٌعقدك .كن قوٌا فال مكان 

فً هذا الكون للضعفاء  
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 االجابة 

 سورة االعلى

 1/ ضع  )ص( او )خ( امام كل عبارة :

99سورة االعلى مكٌة و آٌاتها  – (خ)←  99 آٌاتها  اٌة سورة االعلى مدنية و عدد  -  

(ص)←تم ذكر بعض صفات هللا تعالى فً سورة االعلى. -  

القران الكرٌم كتاب انزاه هللا تعالى على  – (خ)←الى على سٌدنا ابراهٌم علٌه السالمالقران الكرٌم كتاب أنزله هللا تع -

 سٌدنا محمد )ص(.

(ص)←من اراد الفوز فً الدنٌا و االخرة علٌه أن ٌجتهد فً تربٌة نفسه على االخالق الحسنة. -  

(خ)←ذكر فً سورة االعلى قصتً ابراهٌم و موسى علٌهما السالم. -  

(ص)←و تعالى خالق كل شًء.هللا سبحانه -  

 3/ اشرح الكلمات التالٌة:

  عن النقابصعظمه و نزهه  سبح = -

تفضلون  -تؤثرون= /        فاز و نجح   -افلح =  -  

 4/ اربط كل عبارة بما ٌناسبها:

كل كافر ٌرفض قبول االٌمان•                  •ٌصلى النار الكبرى     

حول هللا االعشاب الى اللون االسود المختلط باالصفرار •                  •من تزكى                

من طهر نفسه من االخالق السٌبة •                   •ٌتجنبها االشقى         

عقاب هللا الذي ٌعاقب به االشرار فً االخرة •                  •أحوى                    

 5/ اكمل ما ٌأتً بعبارة مناسبة:

قال هللا تعالى -  

ان هللا احسن وأتقن خلقه للمخلوقات فصورها فً أحسن صورة.على ) الذي خلق فسوى( تدل  -  

انزل من السماء ماء فانبت به انواع و اصناف من النباتات و العشب ان هللا و الذي اخرج المرعى( تدل على  ) -

 الكبٌر

و ما ٌخفى( تدل على ) انه ٌعلم الجهر  -  

  انه قد فاز و ربح من طهر نفسه و نقاها من الشرك و الظلم و مساوئ االخالق.) قد افلح من تزكى( تدل على  -



 

www.meriem-educ.com                                          للمسيد من المعلومات زوروا          مدونة التعليم بوخشم مريم 

 12 

 6/ اجب عن االسبلة التالٌة:

من خالل حفظك و فهمك لمعانً سورة االعلى. تحدث  فً بضعة اسطر عن المعنى العام  لسورة االعلى  -  

 ) عن ماذا تتحدث السورة(

و التً ال ٌتصف بها احد سواه فهو الذي خلق االنسان و الحٌوان بصفات الكمال بحانه و تعالى انه ٌتصف بٌن هللا س -

هو سبحانه و تعالى الذي خص االنسان عن سابر المخلوقات بقدرة التفرٌق بٌن الخٌر و الشر و بٌن الحق و الباطل و 

حول اخضرار الحقول و المراعً ضرارها و هو الذي و هو الذي ٌعطً للطبٌعة جمالها. و اخبٌن ما ٌنفع و ما ٌضر 

و سابر بعد قوة و جمال و أنه تعالى ٌعلم ما ٌخفٌه االنسان و ما ٌظهره , لذلك أمر نبٌه الى اوراق ٌابسة متناثرة 

نه على ثم بٌن اكل من رفض االسالم بالعذاب ٌوم القٌامة , المسلمٌن أن ٌتبعوا أحكام القران و ارشاداته , و حذر هللا 

و اآلثام, فانه ان اهمل فً تربٌة نفسه على االخالق الحسنة و تطهٌرها من الذنوب المسلم ان اراد الفوز ان ٌجتهد 

  ذلك كان مصٌره الهالك و الخسران فً الدنٌا و االخرة. 

اذكر بعض ما ترشد الٌه السورة -  

بٌان  بعض صفات هللا تعالى و دالبل قدرته. -  

هللا تعالى فً الخلق  و دالبل قدرته.بٌان وحدانٌة   -  

القران الكرٌم كتاب هللا الذي انزل على خاتم  الرسل محمد رسول هللا )ص( بواسطة جبرٌل علٌه السالم.  -  

و تسٌٌر حفظ القران الكرٌم تسهٌل  -  

اهمٌة الموعظة الحسنة و أثرها فً القلوب الحٌة و النقٌة. -  

 الغش

 7/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة:

(ص)←حذر النبً )ص( من الغش. -  

(خ)←غش.المن صفات المسلم  -  

(خ)←بٌع بضاعة فاسدة على اساس انها جٌدة ال ٌعتبر غش  -  

(ص)←نقل االجابة عن تلمٌذ اخر فً االمتحان ٌعتبر غش . -  

(ص)←للغش مظاهر كثٌرة.-  

(خ)←الغش ٌؤدي الى نجاح الفرد. -  

(خ)←مجتمع.الغش ٌنشر الثقة بٌن افراد ال -  

(ص)←ٌجب محاربة الغش. -  
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(خ)←التالعب بالمٌزان ٌعتبر شطارة. -  

 8/ اجب عن االسبلة التالٌة: 

اذكر بعض الصفات الحسنة التً ٌجب على المسلم ان ٌتصف بها -  

:من الصفات الحسنة التً ٌجب على المسلم ان ٌتصف بها هً -  

  .......... -العفو  –ع التواض –المسامحة  –الكرم   -االمانة  –الصدق  -

اذكر بعض الصفات السٌبة التً ٌجب على المسلم ان ٌبتعد عنها -  

  ........................... -االنتقام .  التكبر  –الخٌانة  -السرقة   –الكذب  –الغش   -

من بٌن الصفات التً حذرنا هللا و الرسول )ص( منها الغش  -  

  عد الرسول )ص( الغشاش بالعقاب الشدٌدتو -ذا توعد  فاعله؟ بما -9   

اٌن نجده(اذكر بعض مظاهره؟)  -2      

ٌمكن ان نجد الغش فً اماكن كثٌرة منها عند التاجر عند بٌعه لمواد فاسدة او منتهٌة الصالحٌة  -  

 فً المصنع عند استعمال مواد خطٌرة او فاسدة او غٌر صالحة لالستهالك

   فً المدرسة عند نقل االجابة -

عند التاجر اذا طفف فً المٌزان  -  

.عند مأل استمارة عمل و وضع معلومات خاطبة..............................  -  

و  ٌنشر الغش العداوة و البغضاء بٌن الناس و ٌزٌل الثقة فٌما بٌنهم.  - ماذا ٌنشر الغش؟ ) ما هً اضراره( -3     

 ٌؤدي الى فساد المجتمع.

الذي ال ٌغش له مكانة عظٌمة عند هللا التاجر الصادق -  

اذكر الحدٌث الشرٌف الذي ٌؤكد ذلك -9       

التاجر الصدوق االمٌن مع النبٌٌن و الصدٌقٌن و الشهداء( رواه الترمٌذي) : قال رسول هللا )ص(  -  

اكتب الحدٌث الشرٌف الذي ٌتحدث فٌه الرسول )ص( عن الغش بصفة عامة -2       

  من غشنا لٌس  فلٌس منا()  :)ص( قال رسول هللا -

توجد سورة فً القران الكرٌم تتحدث عن الغش فً المٌزان  -  

سورة المطففٌن.ة؟ ما اسم هذه السور -9         
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 91/ جد سورة  اسم كل اٌة من اآلٌات التالٌة:

سورة المطففٌن ←وٌل للمطففٌن(  )  -  

فجر سورة ال ←) ارجعً الى ربك راضٌة مرضٌة( -  

سورة االعلى. ←بل تؤثرون الحٌاة الدنٌا( -  

البلدسورة  - ←لقد خلقنا االنسان فً كبد ( -  

سورة  الغاشٌة ←) لٌس لهم طعام اال من ضرٌع( -  

 العناٌة بالمحٌط

 99/ ضع )ص( او )خ( أمام كل عبارة:

(خ)←من السلوكات المتحضرة االضرار بالبٌبة و تلوٌثها -  

(ص)←المحٌط عبادة. المحافظة على نظافة -  

(ص)←ٌسر هللا سبحانه و تعالى لإلنسان أسباب الحٌاة . -  

(ص)←دعا االسالم المسلمٌن الى االعتناء بالنظافة الشخصٌة. -  

(ص)←نظافة الشخص تنعكس على نظافة محٌطه. -  

(ص)←حرم هللا تبذٌر الماء و تلوٌثه. -  

(خ)←غرس االشجار و زرع النباتات لٌست عبادة. -  

(ص)←هانا الرسول )ص( عن اٌذاء الحٌوانات.ن -  

 92/ أجب عن االسبلة التالٌة: 

ٌسر هللا سبحانه و تعالى لإلنسان أسباب الحٌاة, و سخر له المخلوقات فً خدمته و وجهه الى التصرف فٌها بحكمة -  

من بٌن هذه التوجٌهات نجد  - اذكر البعض من هذه التوجٌهات -  

ن هللا حرم علٌنا تبذٌر الماء و تلوٌثه بالقاذورات و النجاسات و المواد السامة المحافظة على الماء  أل  -  

حٌث امرنا هللا و رسوله الكرٌم بتعمٌر االرض بغرس االشجار و زرع النباتات و  المحافظة على النباتات و االشجار -

 جعل من ذلك عبادة ٌتقرب بها المسلم الى هللا تعالى .

و االستفادة منها بالطرق الصحٌحة  بإطعامها و سقٌها و عدم أذٌتها  بالضرب و التخوٌف و ذلك  بالحٌواناتالعناٌة  -

 شرعا و التً تحقق الفابدة.

  وذلك بوضع و جمع القاذورات فً االماكن المخصصة لذلك  الحرص على نظافة المحٌط -
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اذكر بعض السلوكات التً تسًء للبٌبة  -  

ً اي وقت رمً القمامة فً كل مكان وف -  

  -قطع االشجار  – .االساءة الى الحٌوانات  -تبذٌر الماء و تلوٌثه   -

؟ مع ذكر اآلٌة  القرآنٌة الكرٌمة التً تتحدث عن اهمٌة خص هللا تعالى االرض بمٌزة عظٌمة ماهً وعلى ماذا حثنا  -

 الماء

الحٌاة و قد حرم علٌنا تبذٌره و تلوٌثه  خص هللا تعالى االرض بمٌزة عظٌمة و هً وجود الماء و جعله هللا اساس -

فً استعمالها حتى لو كان  هذا االستعمال  و النجاسات و المواد السامة  كما حثنا على ضرورة االقتصاد  بالقاذورات

 من مٌاه نهر جار  الى جانب ذلك فقد دعا االسالم الى ضرورة المحافظة على نظافة المٌاه 

   الماء كل شًء حً أفال ٌؤمنون( و جعلنا من ):قال هللا تعالى

خلق هللا تعالى النباتات و االشجار و سخرها لإلنسان  -  

 كٌف ٌمكن لإلنسان ان ٌستفٌد منها ؟ بماذا امرنا هللا و رسوله ؟

خلق هللا تعالى النباتات و االشجار  و سخرها لإلنسان فهو ٌـأكل من حبوبها و ثمارها و ٌستنشق الهواء النقً منها   -

بها  و لهذا امرنا هللا و رسوله )ص( بتعمٌر االرض بغرس االشجار و زرع النباتات  و جعل من ذلك عبادة ٌتقرب

  المسلم الى هللا تعالى.

اذكر حدٌث لرسول هللا )ص( ٌتحدث عن الزرع و الغرس  و كٌف ٌعتبره عبادة -  

منه طٌر أو انسان أو بهٌمة اال كان له به  ما من مسلم ٌغرس غرسا أو ٌزرع زرعا فٌأكل  :قال رسول هللا )ص( -

.صدقة (  

بماذا امرنا هللا تعالى و رسوله الكرٌم اتجاه الحٌوانات؟ -  

امرنا  هللا تعالى و رسوله )ص( بإطعام الحٌوانات و سقٌها بالماء و عدم اذاتٌها بالضرب و التخوٌف و االستفادة  -

 منها بالطرق الصحٌحة شرعا 

ن مصٌر من ٌؤدي الحٌوانات ذكرها الرسول ص(اذكر قصة تعرفها ع  

  الطعام و الماء و لم تتركها تذهب  حتى ماتت  أخبرنا الرسول )ص( ان امرأة دخلت النار بسبب قطة لم تقدم لها  -

هل توجد عالقة بٌن االعتناء بالنظافة الشخصٌة و البٌبة المحٌطة بنا؟ -  

االسالم المسلمٌن الى االعتناء ظافة الخصٌة و البٌبة المحٌطة بنا فقد دعا نعم بالطبع توجد عالقة بٌن االعتناء بالن -

.بالنظافة الشخصٌة فقلة االعتناء بها تنعكس بشكل سلبً على البٌبة المحٌطة  

-  
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 لٌس المسلم بالطعان

 -93/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة:

هللا فً اقواله و افعاله. مخافة اعًالمؤمن ٌر -(خ )←المؤمن ٌراعً مخافة هللا فً أقواله فقط. -  

(خ)←ذكر عٌوب االخرٌن امام الناس امر عادي  -  

(ص)←الكلمة الطٌبة صدقة. -  

(ص)←بالكلمة الطٌبة تنتشر المحبة و االخوة فً المجتمع. -  

(خ)←اللعن من صفات  صاحب اللسان الطٌب. -  

(ص)←على المؤمن ان ٌعود لسانه على الكالم الطٌب. -  

(ص)←الستغفار من الكالم الطٌب.التسبٌح و ا -  

(خ)←اللعن من الكالم الطٌب. -  

 - 94/ اجب عن االسبلة التالٌة: 

أذكر الحدٌث الشرٌف الذي ٌبٌن كٌف ٌجب ان ٌكون لسان المسلم. -  

لٌس المؤمن بالطعان , وال باللعان , و ال الفاحش, وال البذيء() : قال رسول هللا )ص( -  

لهذا الحدٌث الشرٌف؟ ماذا تالحظ عند قراءتك -  

نالحظ انه تم استخدام صٌغة المبالغة للتشدٌد  على اهمٌتها فوصف لسان المؤمن من خال قراءتً للحدٌث الشرٌف   -

وال ٌلعنهم أي ٌدعو علٌهم باللعنة و ال ٌقول فٌه معاصً و  أنه ال ٌطعن االخرٌن أي ال ٌذكر عٌوب االخرٌن أمام الناس

بقلة الحٌاء. شتابم وال ٌتسم كالمه   

ما هو االمر الذي حثنا علٌه النبً )ص( ؟ -  

اء الٌنا لٌبلغها لنا العظٌمة التً كان هو خٌر قدوة لنا و التً جحثنا الرسول )ص( على التحلً باألخالق الحمٌدة و  -  

العضو الذي ٌصدر عنه اللعن و الفحش هو اللسان. -ي ٌصدر عنه اللعن و الفحش؟ ما هو العضو الذ -  

كٌف ٌجب ان ٌكون لسان المؤمن؟ بما ٌجب ان نعود ألسنتنا؟  -  

ألنه صدقة و له أثر كبٌر فً نفوس االخرٌن فٌجب على المؤمن أال ٌقول ٌجب ان نعود السنتنا على الكالم الطٌب  -

. وان ال ٌتسم كالمه بقلة الحٌاءقوال فٌه معاصً و شتابم   

 95/ ضع كل عبارة فً الخانة المناسبة:

الصالة على النبً )ص( –االستغفار   -التسبٌح   -قول السوء    -الشتم  –اللعن  -الكالم الطٌب   –م الفاحش الكال  
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 صاحب اللسان الطٌب صاحب اللسان السٌا
 

-قول السوء -الشتم -اللعن –الكالم الفاحش   
 

الصالة على النبً –االستغفار  –التسبٌح  –الكالم الطٌب   
 

 نبً هللا سلٌمان علٌه السالم

 96/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة:

سلٌمان علٌه السالم كان ابوه نبٌا -(خ)←سلٌمان علٌه السالم كان ابنه نبً. -  

بعث هللا تعالى سلٌمان علٌه السالم الى بنً اسرابٌل. -(خ)←بعث هللا تعالى سلٌمان علٌه السالم الى قوم عاد -  

(ص)←لملك بعد وفاة  داوود علٌه السالم.ورث سلٌمان علٌه السالم النبوة و ا -  

علم هللا سلٌمان لغة الطٌر و لغة النمل و لغة (خ)←علم هللا تعالى سلٌمان علٌه السالم لغة الطٌر و النمل فقط  -

 الشٌاطٌن و الجن.

وان  ى حتدعا سلٌمان الناس لتوحٌد هللا -(خ)←دعا سلٌمان الناس لتوحٌد هللا و قد كانوا من رعٌته ) قومه( فقط. -

 لم ٌكونوا من رعٌته.

(خ)←لم ٌهب هللا لسلٌمان اي ملك  -  

(ص)←ارسل سلٌمان رسالة الى  ملكة سبأ ٌدعوها فٌها هً و قومها الى عبادة هللا وحده.  -  

(ص)←كان سلٌمان علٌه السالم من العابدٌن الشاكرٌن هلل عز و جل. -  

 - 97/ أجب عن االسبلة التالٌة:

  سلٌمان علٌه السالم؟من هو نبً هللا -

ملكا بعثه هللا تعالى الى بٌن اسرابٌل و بعد وفاة داوود علٌه هو سلٌمان بن داوود علٌهما السالم كان أبوه نبٌا  -

.السالم  ورث سلٌمان علٌه السالم خالفة النبوة و الملك  لٌحكم بٌن الناس بحكم هللا تعالى  

تكلم سٌدنا سلٌمان عدة لغات. -  

ات التً  كان سٌدنا سلٌمان علٌه السالم ٌتحدث بها؟ما هً اللغ  

.ان هللا علم سلٌمان لغة الطٌر و لغة النمل و لغة الشٌاطٌن  و الجن -  

ماذا اتاه هللا تعالى؟ -  

و االنس و الطٌر و الرٌح ان هللا اعطى لسلٌمان من الملك ما لم ٌؤتى احد من العالمٌن و سخر له الجن و الشٌاطٌن  -

.ن كل شًء.و أوتً م  

ما هً المسؤولٌة التً تحملها سلٌمان علٌه السالم؟ اذكر مثال ٌدل على ذلك -  
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هداٌتهم حتى وان لم ٌكونوا من رعٌته تحمل سلٌمان علٌه السالم مسؤولٌة دعوة االخرٌن  و حاول جاهدا  -  

. و عبادته و قد كان عبدا شكورا.مما ٌدل على ذلك الكتاب الذي ارسله الى ملكة سبأ و قومها لٌدعوهم الى توحٌد هللا   

أعطى هللا تعالى لسٌدنا سلمان علٌه السالم قدرات ذاتٌة و امكانٌات مادٌة و منحه صالحٌات عدٌدة -  

 اذكر البعض منها

التً تساعده على  اعطى هللا تعالى لسٌدنا سلٌمان علٌه السالم قدرا ت ذاتٌة و امكانٌات مادٌة و منحه الصالحٌات  -

:ٌر منهاالتغٌ  

علمه هللا تعالى لغة الطٌر و لغة النمل و لغة الشٌاطٌن و الجن. -  

اعطى هللا لسلٌمان من الملك ما لم ٌؤتى أحد من العالمٌن و سخر له الجن و الشٌاطٌن و االنس  و الطٌر و الرٌح    -

 وأوتً من كل شًء.

 حجة الوداع

 98/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة:

(خ)←مرتٌن.  حج الرسول )ص( -  

(خ)←للهجرة. 8تمت حجة الوداع سنة  -  

(ص)←سمٌت حجة الوداع ألن الرسول لم ٌحج بعدها قط و توفً بعدها بوقت قصٌر -  

(خ)←أعجمً معناه عربً. -  

(خ)←انقطع الوحً عن الرسول )ص( اثناء حجة الوداع. -  

(ص)←ن جمٌعا.خطبة حجة الوداع بمثابة دستور للصحابة رضً هللا عنهم و للمسلمٌ -  

(ص)←سنة. 63بعد حجة الوداع بستة اشهر توفً الرسول )ص( عن عمر  -  

(خ)←ألقى الرسول )ص( خطبته الخالدة  المدٌنة المنورة. -  

(ص)←توفً الرسول )ص( بعد مرضه مرضا شدٌدا. -  

(ص)←نادى الرسول )ص( بالمساواة بٌن البشر فً حجة الوداع. -  

(خ)←لكرٌم )ان فتحنا لك فتحا مبٌنا( اخر اٌة نزلت على الرسول ا -  

 99/ وضعٌة ادماجٌة: 

ألف من المسلمٌن للحج. 911بعد النصر الكبٌر الذي حققه المسلمون بفتح مكة خرج رسول هللا )ص( مع أكثر من  -  

 وقد خطب فً الناس خطبته الخالدة .
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للحج  لف من المسلمونبفتح مكة خرج الرسول )ص( مع اكثر من مبة ابعد النصر الكبٌر الذي حققه المسلمون   

  . الن النبً لم ٌحج بعدها وقد كانت فً السنة العاشرة للهجرة  و قد سمٌت بحجة الوداع 

التً تعتبر دستورا للدولة الجدٌدة . ( خطبته الخالدة  عند جبل عرفات ألقى الرسول )ص  

  ) القران( و سنتهذكر الرسول )ص( فً خطبته انه ترك للمسلمٌن ما ان تمسكوا به لن ٌضلوا و كان ٌقصد كتاب هللا

.() سنة نبٌه محمد رسول )ص(  

انه قد بلغ   و كان ٌرٌد ان ٌشهد هللا على  فً خطبة الوداع كرر الرسول )ص(   عبارة أال هل بلغت ؟ اللهم فاشهد  -

  هللا  ابه الرسالة التً كلفه

:من بٌن الوصاٌا التً وردت فً الخطبة   

حرمة دماء المسلمٌن و اموالهم اال بحقها -  

على اخٌه المسلم سواء بالقتل او الطعن او الشتم او االهانة.حرمة اعتداء المسلم  -  

التأكٌد على اخوة المسلمٌن و وحدتهم -  

دعوة المسلمٌن الى ان ٌتمسكوا فً كل زمان و مكان بكتاب هللا و سنة نبٌه -  

ولٌس لونه الى هللا حذر المسلمٌن من االختالف و التناحر بٌنهم وان ٌعرفوا ان قٌمة االنسان تقررها تقواه و قربه  -

  عنصريفجمٌع الناس اخوان و أبناء ادم و ادم من تراب فال عجرفة وال غرور و ال تعصب 

  وتوجد غٌرها من الوصاٌا هذه على سبٌل الذكر ال الحصر ...............

بة(عندما نظر الرسول )ص( الى الكعبة قال ) اللهم زد هذا البٌت تشرٌفا و تعظٌما و تكرٌما و مها -  

نزل الوحً بقول هللا تعالى') الٌوم أكملت لكم دٌنكم و أتممت علٌكم نعمتً و رضٌت لكم االسالم وداع خالل حجة ال -

 دٌنا (

انتقل بعدها شدٌدا حتى مرض مرضا  بعد ان تم الرسول )ص( الحج لم ٌمض على حجة الوداع سوى ثالثة أشهر  -

   سنة  63 آنذاكو كان عمره لجوار ربه عز و جل 

 أسماء ذات النطاقٌن رضً هللا عنها

 21/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة:

المكرمة .فً مكة عنها  ولدت اسماء رضً هللا (خ )←ولدت اسماء رضً هللا عنها بالمدٌنة المنورة -  

هً بنت الصحابً ابو بكر سماء ا -(خ)←ن الخطاب رضً هللا عنه.أسماء رضً هللا عنها هً بنت الصحابً عمر ب -

 الصدٌق رضً هللا عنهما.

(خ)←هاجرت  أسماء رضً هللا عنها مه رسول هللا )ص( و والدها.-  
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(ص)←لقبت أسماء رضً هللا عنها بذات النطاقٌن. -  

(خ)←أبو بكر الصدٌق  هو من لقب أسماء  رضً هللا عنهما بذات النطاقٌن  -  

(ص)←عة و صابرة.كانت أسماء رضً هللا عنها شجا -  

و ابنه اسماء رضً هللا عنها كانت صحابٌة   – (خ)←أسماء رضً هللا عنها كانت صحابٌة و ابنت صحابً فقط. -

 صحابً و ام صحابً و زوجة صحابً.

سنة. 911ماتت عن عمر ٌناهز -(خ)←سنة. 73توفٌت أسماء رضً هللا عنها عن عمر  -  

و عبرا و رضً هللا عنها دروسا اسماء تركت -(خ)←لم تترك أسماء رضً هللا عنها أي دروس أو عبر بعد وفاتها  -

 مواعظ خالدة فً االسالم

معناها ذات الرباطٌنذات النطاقٌن  – (خ)←لة.ذات النطاقٌن معناها ذات االخالق و التربٌة الفاض -  

 29/ وضعٌة ادماجٌة:

هً صحابٌة و ابنة صحابً و ام صحابً و زوجة صحابً . ولدت فً مكة المكرمة قبل الهجرة بسبعة و عشرون 

 عاما. كانت من السابقات الى االسالم و لقد اسلمت بمكة و باٌعت النبً )ص( على االٌمان و التقوى.

)ص( هو  كان الرسولو وكانت تلقب بذات النطاقٌن  فً السند هً اسماء رضً هللا عنها الصحابٌة التً تم وصفها  -

مع حٌث ٌوجد الرسول )ص( الى غار ثور  تأخذهبه الزاد الذي كانت تربط  لم تجد حبال ألنهامن اطلق علٌها هذا اللقب 

و ربطت بأحدهما نطاقها الذي كانت تربطه فً وسطها فشقته نصفٌن  فأخدتابً بكر الصدٌق رضً هللا عنه والدها 

الهجرة.التً كلفت بها أثناء  ه المهمةذهكانت وقد  الزاد فسماها أسماء ذات النطاقٌن.  

الكرٌم )ص( و والدها غٌر ابهة باللٌل و الجبال و االماكن الموحشة و هدا ٌدل  الطعام و االكل للرسول تأخذكانت  -

هللا لومة البم. على شجاعتها و صبرها فً لم تخش فً  

تربت على  بدء الدعوة االسالمٌة فهً من السابقات الى االسالمعاشت اسماء رضً هللا عنها حٌاة كلها اٌمان منذ  -

و زوجة مؤمنة وفٌة و اما مجاهدة ربت أبناءها على اساس  صالحةمبادئ الحق و التوحٌد و الصبر فقد كانت  بنتا 

 االخالق النبٌلة 

( سنة  و انتقلت الى جوار ربها تاركة دروسا و عبرا و 911للهجرة عن عمر ٌناهز مبة ) 73توفٌت أسماء سنة  -

  مواعظ  خالدة فً االسالم.

     

 

  


