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 مراجعة فً مادة التربٌة االسالمٌة للفصل الثانً

 السنة الرابعة ابتدائً )الجٌل الثانً (

 1/ أربط بٌن كل آٌة و معناها باألسهم :

و جعلنا ذكرك مرفوعا على المنابر●   ●                   صدرك    ألم نشرح لك   

والى ربك وحده فارغب فٌما عنده●      ●                 و وضعنا عنك وزرك     

الذي أثقل ظهرك●       ●              الذي انقض ظهرك           

نك االعباء التً كانت علٌكو حططنا ع●       ●              و رفعنا لك ذكرك            

فإذ فرغت من أمور الدنٌا فاجتهد فً العبادة●     ●                  فإن مع العسر ٌسرا        

فإن بعد الضٌق فرحا●                  ●       فإذا فرغت فانصب      

الم نوسع لك ٌا محمد  بنور النبوة صدرك ؟●                                                     

 2/ أحفظ و استظهر سورة الشرح و أكتبها كاملة:

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

.................................................................................................................." 

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

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

 ......................................................................................" صدق هللا العظٌم

و فهم معانٌها اذكر البعض مما ترشد الٌه السورة الشرح من خالل حفظك لسورة  -  

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

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

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

 

 3/ ضع )ص( أو )خ( أمام كل جملة :

← )........(االنبٌاء و الرسل بشر كلفهم هللا تعالى بتبلٌغ كتبه للناس   

← ).......(عدد االنبٌاء و الرسل كثٌر و قد ذكرهم هللا تعالى كلهم فً القرآن الكرٌم   

← )........(فقط  25و الرسل  عدد االنبٌاء  

← )........(أولو العزم من الرسل ستة   
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← ).......(فقط من االنبٌاء و الرسل  25ذكر فً القرآن الكرٌم   

← )........(أولو العزم من الرسل سموا بذلك ألن هللا ٌحبهم أكثر من االخرٌن   

....(← )...اسحاق و ٌوسف و اسماعٌل علٌهم السالم من أولو العزم   

← ).........(ٌجب االٌمان بجمٌع الرسل و االنبٌاء دون تفرٌق بٌنهم   

← )........(االنبٌاء و الرسل أكمل الناس ماال   

← ).......(آر االنبٌاء و الرسل علٌهم السالم هو محمد )ص(   

← ).........(أنا أحب رسولنا محمد )ص( فقط وال أحب الرسل االخرٌن   

 4/ أكمل الفراغات بما ٌناسب :

االنبٌاء و الرسل .............كلفهم .....................لتبلٌغ كتبه للناس , و هم أكمل الناس 

.................,............... 

 و .......................

 عددهم ................ و قد ذكر القرآن الكرٌم منهم .........فقط

ددهم.............. و سموا بهذا االسم ................و ...............على الحق , وهم :أولو ............من الرسل ع  

سالم............................................................................................................علٌهم الصالة و ال  

 5/ أربط بسهم بٌن العبارة و ما ٌناسبها:

بتبلٌغ كتبه السماوٌة للناس  ●             ●ٌجب االٌمان بجمٌع االنبٌاء و الرسل     

ارشاد الناس الى طرٌق الخٌر●              ●            االنبٌاء و الرسل بشر أمرهم هللا  

دون تفرٌق بٌنهم ●               ● مهمة االنبٌاء و الرسل                     

  دعوة الناس الى توحٌد هللا●                                                               

 6/أكمل بما ٌناسب :

 الصٌام ركن من أركان .................و هو االمتناع عن ..............................................

 من .........................الى ...........................

 و ٌثبت شهر الصٌام برإٌة هالل شهر .....................و ٌنتهً برإٌة هالل شهر ........................

 7/ ضع )ص ( أو )خ( أمام كل جملة :

←).........(الصوم من أركان االٌمان   
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←)........(الصوم واجب على كل مسلم صغٌر و كبٌر   

← ).........(االسالم الصوم هو الركن الرابع من أركان  -  

← )........(صالة التراوٌح صالة تطوعٌة تصلى كل ٌوم  -  

← )........(الصوم هو االمتناع عن الكالم  -  

← ).......(من مبطالت الصٌام النوم  -  

← ).......(من طلوع الشمس الى غروبها فقط الصٌام هو االمتناع عن االكل -  

←).......(من آداب الصٌام السحور  -  

← ).........(االكل و الشرب لٌسا من مبطالت الصوم  -  

← )........(ٌعلمنا الصٌام الصبر و التحمل  -  

  8/أجب عن االسئلة التالٌة : 

عرف الصوم ؟ -1  

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

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

حكم الصوم ؟ -2  

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

ماذا ٌعلمنا الصوم ؟ -3  

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

من هم الرسل و االنبٌاء و بماذا أمرهم هللا تعالى و ماهً مهمتهم ؟ -4  

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

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

أذكر بعض مبطالت الصوم ؟ -5  

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

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

ً شهر رمضان ؟ماذا كان ٌفعل الرسول )ص( ف -6  

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

ماذا نقصد بصالة التراوٌح ؟) ماهً صالة التراوٌح ( -7  

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

 9/ٌثبت شهر الصٌام )رمضان ( برإٌة هالل رمضان , و ٌنتهً برإٌة هالل شهر شوال 

الحدٌث الشرٌف الذي ٌإكد هذاأذكر   

..قال رسول هللا )ص( : "........................................................................................................  

"................................................ 

 10/ صنف فً الجدول ما ٌلً :

الدعاء  –النظام  فً االكل  –القًء عمدا  –االحساس بالناس الجائعة  –لعطف على الفقراء ا -االكل و الشرب عمدا  

الصبر  -السحور   -عند االفطار     

 مبطالت الصوم  من آداب الصوم  ٌعلمنا الصوم

   
 
 
 
 
 

   

 11/ قرأت و حفظت بعض السور من القرآن و عرفت معنى بعض اآلٌات 

 أربط كل آٌة بما تدل علٌه و اكتب اسم كل سورة:

و حططنا عنك حملك و االعباء التً كانت علٌك )سورة................(●           ● "فإن مع العسر ٌسرا "        

تلطف معه وال ترده بقسوة )سورة ....................(●            ● "و وضعنا عنك وزرك "      

و بعد الضٌق فرجا ) سورة ....................(●           ● فؤغنى "     "و وجدك عائال   

أي وجدك فقٌرا فؤغناك ) سورة ..................(●           ● " و أما السائل فال تنهر"        

 12/ أجب عن االسئلة التالٌة :

ما عدد االنبٌاء و الرسل الذٌن ذكروا فً القرآن الكرٌم ؟ -1   

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

من االنبٌاء من جاهدوا أكثر من غٌرهم لهداٌة قومهم و اثبات أن هللا واحد ال شرٌك له. -2  
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؟.............................................................................بما سموا هإالء االنبٌاء و الرسل  -  

من هم ؟.................................................................................................. -  

13/ ذكر هللا تعالى فً 

سورتً الشرح و الضحى 

النعم التً أنعم بها على 

 رسول هللا محمد )ص( .

 صنفها فً الجدول التالً :

 

 14/  

 أبو بكر الصدٌق رضً هللا عنه هو أول من أسلم من الرجال

 فً فقرة قصٌرة تحدث عن خصاله و أخالقه

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

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

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

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

 15/للصٌام أهمٌة كبٌرة فً حٌاة الفرد و المجتمع .

 أكتب فقرة قصٌرة تبٌن فٌها كٌف ٌإثر الصٌام على حٌاة الفرد و المجتمع.

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

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

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

 16/  ضع )ص ( أو )خ ( أمام كل عبارة :

← )..........(ة التراوٌح صالة واجبة على كل مسلم و مسلمة صال -  

← )........(ٌجب االٌمان بجمٌع الرسل و االنبٌاء دون تفرٌق بٌنهم  -  

← )......(عدد االنبٌاء و الرسل قلٌل جدا  -  

← ).......(سنوات  3دامت الدعوة السرٌة للنبً )ص(  -  

←).......()ص( عمر بن الخطاب هو أول من آمن بالرسول  -  

← ).......(أبو بكر الصدٌق اول الخلفاء الراشدٌن  -  

 17/ أكمل السورة :        بسم هللا الرحمن الرحٌم

 نعم وردت فً سورة الشرح نعم وردت فً سورة الضحى
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(4( ..............................)3( الذي أنقض ظهرك )2( ................................)1"" ألم نشرح .............)  

( 8(و الى ربك فارغب)7( فإذا ...............فانصب )6.............................)( ...5فإن مع العسر ٌسرا )  

 صدق هللا العظٌم

 18/شطب خانة االجابة الخاطئة :

 ٌعلمنا الصوم 

  

 19/ أكمل كتابة الحدٌث النبوي الشرٌف :

"" صوموا لرإٌته ..................................................................................رسول هللا )ص( : قال  

 .........................................................................ثالثٌن ٌوما ""

.........................متى ٌبدا شهر رمضان ؟............................... -  

متى ٌنتهً ؟................................................................................... -  

اذكر ثالث مبطالت للصوم : -  

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

 20/ أكمل بما ٌناسب :

عدد االنبٌاء و الرسل المذكورٌن فً القرآن الكرٌم هو..........   

......................................................................أولو العزم من الرسل ............وهم .....................  

 21/ عوض كل سلوك سًء بسلوك حسن فٌما ٌلً :

 االنتقام #.......................   الكذب #...................................

.....الخٌانة #................... التكبر #............................  

 22/ صنف السلوكات التالٌة فً الجدول :

الغش / الصدق / التجسس / االمانة / التكبر / 

الكذب / االساءة / االنتقام العفو / التواضع / 

 الحلم 

 

 23/ أتمم الفراغات بالكلمات المناسبة:

 الصبر العطف على الفقراء النظام فً االكل

 التواضع التفاخر االكل بشراهة

 االفعال الحسنة  االفعال السٌئة
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...................و اشتغل ............و كان سٌدا من سادة ...............و هو أول ولد أبو بكر الصدٌق رضً هللا عنه .

و هو أقرب الناس الى قلب ........................حٌث كان رفٌقه فً طرٌقه الى .............من أسلم من ..............  

.................................................................وهو أبو ...................أم المإمنٌن ,ومن أبرز صفاته   

 24/ ضع سطرا تحت االجابة الصحٌحة :

أول الخلفاء الراشدٌن  –أبو بكر الصدٌق رضً هللا عنه : رابع الخلفاء الراشدٌن  -1  

فقٌرا  –غنٌا  –معنى كلمة "عائال" : عاقال  -2  

وقت غروب الشمس  –ع الشمس معنى كلمة "الضحى" : وقت ارتفا -3  

فً االٌام االولى  –فً العالم العاشر  -اعتنق ابو بكر الصدٌق رضً هللا عنه : فً العام االول -4  

 25/ أكتب اآلٌات التً تدل على ما ٌلً :

←..............................اقسم هللا بالضحى  -  

....←....................اقسم هللا باللٌل اذا اظلم  -  

←.....................أن هللا لم ٌترك نبٌه ولم ٌبغضه  -  

←...................وعد هللا لرسوله بالعطاء الكثٌر  -  

←....................أن النبً كان ٌتٌما فآواه هللا تعالى  -  

← ....................أن النبً كان فقٌرا فؤغناه هللا تعالى  -  

 26/ ضع كل كلمة مما ٌلً فً مكانها المناسب :

محبة / أساء / المقدرة / العداوة / االجتماعٌة  / ظلمك      

 العفو ٌكون عند ............ بؤن تسامح من ................الٌك و تعفو عمن ................ فتتحول .............الى

.........................................و تتقوى الروابط......  

 27/ آمن الرسول )ص( و أصحابه بالحلم و االحسان و العفو لمن أساء ألٌهم 

 أكتب اآلٌة الكرٌمة الدالة على ذلك

.......قال هللا تعالى :"............................................................................................................   

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

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

 * لماذا أمرنا هللا تعالى بالحلم والعفو؟
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......................................................................................................................................

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

 28/  وضعٌة إدماجٌه:

نظمت مدرستنا مسابقة دٌنٌة , وكان الهدف من المسابقة هو التعرٌف بؤحد الصحابة الكرام رضً هللا عنهم .فوقع 

 اختٌاري على الصاحبً الجلٌل أبً بكر الصدٌق رضً هللا عنه .

؟/ من هو هذا الصحابً 1فؤخدت أبحث عن :   

/ كم كان عمره عندما 5/ ما هً أبرز أعماله ؟ 4/ ماهو عمله و مكانته فً قومه ؟ 3/ بما اتصف ؟  2            

توفً ؟  

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

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

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

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

  29/ أكمل الحدٌث الشرٌف :

.....................قال رسول هللا )ص( : " تبسمك فً ............................وأمرك ..............................  

صدقة ..................الرجل فً أرض ..........................صدقة ,و بصرك ..........................صدقة و اماطتك 

ك ..............................فً دلو أخٌك صدقة "...عن الطرٌق صدقة ,و افراغ......................  

رٌف أذكر أنواع الصدقة .* من خالل الحدٌث الش  

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

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

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

 30/ أجب :

 من خالل قراءتك و حفظك لسورة الضحى ,الى ماذا ترشد هذه السورة ؟

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

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

 31/ ضع كل كلمة فً مكانها المناسب :

 بالمعروف / النهً / بالمال / التائه / االذى /  صدقة /المسلم /  

 علمنا رسول هللا )ص ( أن الصدقة لٌست ............فقط ,بل هً أوسع من ذلك فاالبتسامة ,و االمر ...............و

كل عمل مهما كان بسٌطا ان قام به ...............بنٌة .................عن المنكر ,و ارشاد الناس , و سقاٌة الماء , و 

 التقرب الى هللا تعالى فهو ..................
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 32/ للصدقة أنواع كثٌرة أذكر خمسة منها :

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

4-... ......................................5-..................................................  

 33/ ضع )ص ( أو )خ ( أمام كل جملة :

← )..........(الصدقة تكون بالمال فقط  -  

← )........(المحافظة على البٌئة صدقة  -  

.(← )........النهً عن الخٌر و االمر بالمنكر صدقة  -  

← ).........(من أنواع الصدقات اماطة االذى عن الطرٌق  -  

←)........(مساعدة االنسان الضرٌر ال تعتبر صدقة  -  

←)........(أبواب فعل الخٌر كثٌرة  -  

← )........(سقاٌة الماء صدقة  -  

← )........(المسلم ال ٌحقر من المعروف شٌئا  -  

← ).......(ه ال أسامح من اساء الً بل أنتقم من -  

← )......(بالعفو و التسامح تقوى الروابط  االجتماعٌة  -  

← ).......(االنتقام و االساءة من صفات الصحابة  -  

← ).......(االنتقام ٌساعد على نشر المحبة  -  

"←)........(من أسماء هللا الحسنى "الحلٌم -  

←)........(الغش من االفعال الحسنة  -  

← )........(لم الصالح االحسان الى الٌتٌم و السائل من صفات المس -  

← ).......(اعتنى هللا تعالى بالرسول )ص( منذ الصغر  -  

  34/ اربط بسهم كل عبارة بمعناها : 

وقت ارتفاع الشمس●            ●  فانصب     

ابعاد كل ما ٌإدي الناس عن طرٌقهم●           ●  الضحى      

فاجتهد فً الدعاء و العبادة ●           ●   تقهر     ال  

ال تذل ●      ●   اماطة الحجر    
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 35/ اربط كل كلمة بمعناها :

 االمر بالمعروف                             ابعاد كل ما ٌإدي الناس عن طرٌقهم

 النهً عن المنكر                            االرشاد الى كل ما هو خٌر

 اماطة الحجر                                المكان الذي ال عالمة فٌه تدل على الطرٌق 

  أرض الضالل                               النصح باجتناب كل ما هو سٌئ و شر 

 سند 1 :

ؤخبرتنً عن السبب علما بؤنه لسنا فً شهر رمضان .ف صائمٌن, فسؤلتهاذهبت لزٌارة جدتً فوجدتها هً و جدي 

بؤنهما ٌصومان االٌام البٌض و هً ثالثة أٌام من كل شهر هجري , و هو صوم تطوعً .ٌعنً نافلة لٌتقربا الى هللا 

 سبحانه و تعالى .

 من خالل السند و ممن خالل ما درست و تعلمت أجب عن االسئلة التالٌة :

ما معنى الصوم ؟ -1  

ما هو حكمه ؟ -2  

كٌف ٌثبت علماء الدٌن و الشٌوخ أن رمضان حل ؟ -3  

ما هً مبطالت الصٌام ؟ -4  

ماهً آدابه ؟ -5  

/ أذكر بعض من فوائد الصٌام ؟6  

/ أذكر بعض االعمال التً ٌقوم بها الصائم لتزٌد حسناته فً رمضان ؟7  

 سند 2:

عاجل و هو أن صحٌفة فرنسٌة نشرت صور فً أحد االٌام بٌنما كنت مع أخً الصغٌر نتابع نشرة االخبار ,اذ بخبر 

 مسٌئة عن رسول هللا محمد )ص( و تقول عنه كالم سًء .

سؤلنا أخً فغضبت جدا جدا و بٌنما كنت أتناقش مع أبً حول هذا الموضوع و كٌف ٌمكننا معالجة هذه المسؤلة ,

الصغٌر لماذا ال نفعل مثلهم و ننشر صورا و نقول نفس الشًء عن رسولهم .ألٌس لهم رسول أٌضا ؟فكان جواب 

 أبً............ ..........................

 من خالل السند و من خالل ما تعلمت و ما درست اجب عن االسئلة التالٌة :

ا ؟من هم االنبٌاء و الرسل و بماذا كلفو -1  

لو كنت مكان االب ماذا سٌكون جوابك على استفسار االخ الصغٌر ؟ -2  
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بعض االنبٌاء و الرسل تعرضوا ألذى كبٌر من طرف قومهم لكنهم صبروا و واصلوا دعوتهم .ماذا نسمٌهم ؟  -3

 أذكرهم ؟

بماذا ٌتمٌز الرسل و االنبٌاء عن غٌرهم من البشر )الناس ( ؟ -4  

 االجابة : 

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................  
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 1/ أربط بٌن كل آٌة و معناها باألسهم :

و جعلنا ذكرك مرفوعا على المنابر●                ● ألم نشرح لك صدرك           

والى ربك وحده فارغب فٌما عنده●                 ● و وضعنا عنك وزرك          

الذي أثقل ظهرك●                  ● الذي انقض ظهرك             

و حططنا عنك االعباء التً كانت علٌك●                  ● و رفعنا لك ذكرك              

فإذ فرغت من أمور الدنٌا فاجتهد فً العبادة●                  ● فإن مع العسر ٌسرا            

فإن بعد الضٌق فرحا●                  ●      فإذا فرغت فانصب       

الم نوسع لك ٌا محمد  بنور النبوة صدرك ؟●                ● والى ربك فارغب               

 3/ ضع )ص( أو )خ( أمام كل جملة :

(ص← )االنبٌاء و الرسل بشر كلفهم هللا تعالى بتبلٌغ كتبه للناس   

( خ← )ذكرهم هللا تعالى كلهم فً القرآن الكرٌم عدد االنبٌاء و الرسل كثٌر و قد   

...(خ← )..فقط  25عدد االنبٌاء و الرسل   

(خ← ).أولو العزم من الرسل ستة   

..(ص).← فقط من االنبٌاء و الرسل  25ذكر فً القرآن الكرٌم   

..(خ← ).أولو العزم من الرسل سموا بذلك ألن هللا ٌحبهم أكثر من االخرٌن   

..(خ← ).و اسماعٌل علٌهم السالم من أولو العزم اسحاق و ٌوسف   

(ص← ).ٌجب االٌمان بجمٌع الرسل و االنبٌاء دون تفرٌق بٌنهم   

..(خ← )االنبٌاء و الرسل أكمل الناس ماال   

..(ص← )..ر االنبٌاء و الرسل علٌهم السالم هو محمد )ص( خآ  

..(خ← ).أنا أحب رسولنا محمد )ص( فقط وال أحب الرسل االخرٌن   

 4/ أكمل الفراغات بما ٌناسب :

 االنبٌاء و الرسل بشر .كلفهم هللا تعالى لتبلٌغ كتبه للناس , و هم أكمل الناس خلقا و فضال و عمال .

 عددهم كثٌر  و قد ذكر القرآن الكرٌم منهم 25فقط

 أولو العزم  من الرسل عددهم.5 . و سموا بهذا االسم لصبرهم .و ثباتهم .على الحق , وهم :

 االجابة 
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 نوح , ابراهٌم, موسى , عٌسى و محمد .علٌهم الصالة و السالم

 5/ أربط بسهم بٌن العبارة و ما ٌناسبها:

بتبلٌغ كتبه السماوٌة للناس●             ●  ٌجب االٌمان بجمٌع االنبٌاء و الرسل     

الى طرٌق الخٌرارشاد الناس ●              ●   االنبٌاء و الرسل بشر أمرهم هللا           

دون تفرٌق بٌنهم ●               ● مهمة االنبٌاء و الرسل                     

دعوة الناس الى توحٌد هللا ●                                                                 

 6/أكمل بما ٌناسب :

  لشرب و سائر الشهواتاالكل و ا .و هو االمتناع عن االسالمأركان الصٌام ركن من 

.غروب الشمس الى طلوع الفجر من   

.شوال هالل شهر و ٌنتهً برإٌة  رمضانهالل شهر و ٌثبت شهر الصٌام برإٌة   

 7/ ضع )ص ( أو )خ( أمام كل جملة :

( خ←).الصوم من أركان االٌمان   

.( خ←)الصوم واجب على كل مسلم صغٌر و كبٌر   

.( ص← ).أركان االسالم الصوم هو الركن الرابع من  -  

.( خ← ).صالة التراوٌح صالة تطوعٌة تصلى كل ٌوم  -  

.( خ← ).الصوم هو االمتناع عن الكالم  -  

.( خ← ).من مبطالت الصٌام النوم  -  

(خ← ) من طلوع الشمس الى غروبها  فقط الصٌام هو االمتناع عن االكل-  

.(ص←).من آداب الصٌام السحور  -  

.( خ← )لٌسا من مبطالت الصوم  االكل و الشرب -  

(ص← )ٌعلمنا الصٌام الصبر و التحمل  -  

  8/أجب عن االسئلة التالٌة : 

عرف الصوم ؟ -1  

هو االمتناع عن االكل و الشرب و سائر الشهوات من طلوع الفجر الى غروب هو الركن الرابع من أركان االسالم و

 الشمس
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و هو ركن من أركان االسالم الخمس على كل مسلم بالغ و قادر  واجب حكم الصوم ؟ -2  

ماذا ٌعلمنا الصوم ؟ -3  

.و االجتهاد فً الحسنات  و العطف علٌهمو المساكٌن ٌعلمنا الصوم الصبر و النظام فً االكل و االحساس بالفقراء   

من هم الرسل و االنبٌاء و بماذا أمرهم هللا تعالى و ماهً مهمتهم ؟ -4  

نبٌاء و الرسل بشر كلفهم هللا تعالى بتبلٌغ كتبه للناس ومهمتهم تتمثل فً  إرشاد الناس الى عبادة هللا و العمل اال

  الصالح

أذكر بعض مبطالت الصوم ؟ -5  

 من مبطالت الصوم االكل و الشرب و القًء عمدا

ماذا كان ٌفعل الرسول )ص( فً شهر رمضان ؟ -6  

.كان رسول )ص( ٌكثر من قراءة القران و الصالة و الصدقات و فعل الخٌر فً شهر رمضان   

ماذا نقصد بصالة التراوٌح ؟) ماهً صالة التراوٌح ( -7  

.فً شهر رمضان فقط بعد صالة العشاء  صالة تطوعٌة )نافلة (تصلى التراوٌحصالة   

 9/ٌثبت شهر الصٌام )رمضان ( برإٌة هالل رمضان , و ٌنتهً برإٌة هالل شهر شوال 

 أذكر الحدٌث الشرٌف الذي ٌإكد هذا

.صوموا لرإٌته و أفطروا لرإٌته ,فإن غم علٌكم فصوموا ثالثٌن ٌوما ""قال رسول هللا )ص( : "  

 10/ صنف فً الجدول ما ٌلً :

الدعاء  –النظام  فً االكل  –القًء عمدا  –االحساس بالناس الجائعة  –العطف على الفقراء  -االكل و الشرب عمدا  

الصبر  -السحور   -عند االفطار     

 مبطالت الصوم  من آداب الصوم  ٌعلمنا الصوم

العطف على الفقراء و 
 المساكٌن

 االحساس بالناس الجائعة
 النظام فً االكل 

  الصبر

لدعاء عند االفطارا  
 السحور

 
 االكل و الشرب عمدا

 
 القًء عمدا
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 11/ قرأت و حفظت بعض السور من القرآن و عرفت معنى بعض اآلٌات 

 أربط كل آٌة بما تدل علٌه و اكتب اسم كل سورة:

..(الشرح علٌك )سورةو حططنا عنك حملك و االعباء التً كانت ●           ● "فإن مع العسر ٌسرا "        

.(الضحىتلطف معه وال ترده بقسوة )سورة .●            ● "و وضعنا عنك وزرك "      

(الشرحو بعد الضٌق فرجا ) سورة .●           ● "و وجدك عائال فؤغنى "       

..(الضحىأي وجدك فقٌرا فؤغناك ) سورة .●           ● " و أما السائل فال تنهر"        

 12/ أجب عن االسئلة التالٌة :

ما عدد االنبٌاء و الرسل الذٌن ذكروا فً القرآن الكرٌم ؟ -1   

.فقط 25عدد االنبٌاء و الرسل الذٌن تم ذكرهم فً القران الكرٌم   

من االنبٌاء من جاهدوا أكثر من غٌرهم لهداٌة قومهم و اثبات أن هللا واحد ال شرٌك له. -2  

.هإالء االنبٌاء و الرسل هم اولو العزمو الرسل ؟  ما سموا هإالء االنبٌاءب -  

.نوح , عٌسى , موسى , ابراهٌم , محمد علٌهم الصالة و السالم.من هم ؟ -  

13/ ذكر هللا تعالى فً 

سورتً الشرح و الضحى 

النعم التً أنعم بها على 

 رسول هللا محمد )ص( .

 صنفها فً الجدول التالً :

 

 14/  

 أبو بكر الصدٌق رضً هللا عنه هو أول من أسلم من الرجال

خصاله و أخالقه ه و عنفً فقرة قصٌرة تحدث عن  

هو عبد هللا بن  أبً قحافة من قبٌلة قرٌش اشتغل بالتجارة وكان سٌدا فً قومه. اعتنق االسالم فً أول ٌوم و وكان 

أول من أسلم من الرجال وهو أول العشرة المبشرٌن بالجنة التصافه بالصدق و الشجاعة و كثرة انفاقه فً سبٌل هللا  

و شدٌد الحب لرسول هللا )ص( حٌث كان رفٌق هجرته و هو أول  كان واسع العلم و كثٌر العبادات و أعمال الخٌر

.الخلفاء الراشدٌن   

 16/  ضع )ص ( أو )خ ( أمام كل عبارة :

..(خ← )..صالة التراوٌح صالة واجبة على كل مسلم و مسلمة  -  

 نعم وردت فً سورة الشرح نعم وردت فً سورة الضحى

 وجده عائال فؤغناه
 و جده ٌتٌما فؤواه
 وجده ضاال فهداه

 رفع ذكره
 شرح صدره باإلسالم

 و ضع عنه وزره
 



 

 www.meriem-educ.com                                                                             مدونة التعليم بوخشم مريم 

 16 

..(ص← ).ٌجب االٌمان بجمٌع الرسل و االنبٌاء دون تفرٌق بٌنهم  -  

(خ← )..ٌل جدا عدد االنبٌاء و الرسل قل -  

.(ص← )..سنوات  3دامت الدعوة السرٌة للنبً )ص(  -  

.(خ←)..عمر بن الخطاب هو أول من آمن بالرسول )ص(  -  

.(ص← )...أبو بكر الصدٌق اول الخلفاء الراشدٌن  -  

 18/شطب خانة االجابة الخاطئة :

 ٌعلمنا الصوم 

  

 19/ أكمل كتابة الحدٌث النبوي الشرٌف :

صوموا لرإٌته و أفطروا لرإٌته ,فإن غم علٌكم فصوموا ثالثٌن ٌوما قال رسول هللا )ص( :""  

.ٌبدأ شهر رمضان برإٌة هالل شهر رمضان .متى ٌبدا شهر رمضان ؟ -  

.و ٌنتهً برإٌة هالل شهر شوال متى ٌنتهً ؟. -  

اذكر ثالث مبطالت للصوم : -  

.من مبطالت الصوم االكل و الشرب و القًء عمدا  

 21/ عوض كل سلوك سًء بسلوك حسن فٌما ٌلً :

.الصدقالكذب #.    العفواالنتقام #.  

  التواضعالتكبر #...    االمانةالخٌانة #. 

 22/ صنف السلوكات التالٌة فً الجدول :

الغش / الصدق / التجسس / االمانة / التكبر / الكذب 

العفو / التواضع / الحلم  / // االساءة / االنتقام  

 23/ أتمم الفراغات بالكلمات المناسبة:

.و هو أول من أسلم قرٌش و كان سٌدا من سادة بالتجارة .و اشتغل بمكة المكرمة ولد أبو بكر الصدٌق رضً هللا عنه 

.المدٌنة .حٌث كان رفٌقه فً طرٌقه الىالرسول )ص(و هو أقرب الناس الى قلب .الرجال من   

., وهو من العشرة المبشرٌن بالجنة الصدق , االمانة , الشجاعة.أم المإمنٌن ,ومن أبرز صفاته .عائشة وهو أبو   

 24/ ضع سطرا تحت االجابة الصحٌحة :

 1- أبو بكر الصدٌق رضً هللا عنه : رابع الخلفاء الراشدٌن – أول الخلفاء الراشدٌن 

 الصبر العطف على الفقراء النظام فً االكل

 التواضع التفاخر االكل بشراهة

 االفعال الحسنة  االفعال السٌئة

الغش/ التجسس /التكبر/الكذب 
 /االساءة / االنتقام 

الصدق/ االمانة / العفو / 
 التواضع / الحلم
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 2- معنى كلمة "عائال" : عاقال – غنٌا – فقٌرا 

 3- معنى كلمة "الضحى" : وقت ارتفاع الشمس – وقت غروب الشمس 

 4- اعتنق ابو بكر الصدٌق رضً هللا عنه : فً العام االول- فً العالم العاشر – فً الٌوم االول 

 25/ أكتب اآلٌات التً تدل على ما ٌلً :

."الضحى "←اقسم هللا بالضحى  -  

."واللٌل إذا سجى "←.اقسم هللا باللٌل اذا اظلم  -  

." "ماو دعك ربك و ما قلى←أن هللا لم ٌترك نبٌه ولم ٌبغضه  -  

.و لسوف ٌعطٌك ربك فترضى""←وعد هللا لرسوله بالعطاء الكثٌر  -  

."ألم ٌجدك ٌتٌما فؤوى"←أن النبً كان ٌتٌما فآواه هللا تعالى  -  

"و وجدك عائال فؤغنى "←أن النبً كان فقٌرا فؤغناه هللا تعالى  -  

 26/ ضع كل كلمة مما ٌلً فً مكانها المناسب :

محبة / أساء / المقدرة / العداوة / االجتماعٌة  / ظلمك      

  محبة .الى العداوةفتتحول   ظلمكالٌك و تعفو عمن  أساءبؤن تسامح من   المقدرةالعفو ٌكون عند 

.االجتماعٌة و تتقوى الروابط .  

 27/ آمن الرسول )ص( و أصحابه بالحلم و االحسان و العفو لمن أساء ألٌهم 

الكرٌمة الدالة على ذلك أكتب اآلٌة  

وال تستوي الحسنة و ال السٌئة إدفع بالتً هً أحسن فإذا الذي بٌنك و بٌنه عداوة كؤنه ولً حمٌم "  قال هللا تعالى :"   

 * لماذا أمرنا هللا تعالى بالحلم والعفو؟

أمرنا هللا تعالى بالحلم و العفة ألنها من صفاته و ٌجب ان تكون من صفات المإمنٌن , و ألن الرسول )ص( كان حلٌما 

.محسنا ٌعفو عمن ٌسًء الٌه و أمر أصحابه بالتحلً بذلك   

 28/  وضعٌة إدماجٌه:

اعتنق االسالم فً أول ٌوم و وكان هو عبد هللا بن  أبً قحافة من قبٌلة قرٌش اشتغل بالتجارة وكان سٌدا فً قومه.   

أول من أسلم من الرجال وهو أول العشرة المبشرٌن بالجنة التصافه بالصدق و الشجاعة و كثرة انفاقه فً سبٌل هللا  

كان واسع العلم و كثٌر العبادات و أعمال الخٌر و شدٌد الحب لرسول هللا )ص( حٌث كان رفٌق هجرته و كان من 

ول الخلفاء الراشدٌن و خالل خالفته قام بؤعمال جلٌلة أبرزها جمع القران الكرٌم  و قد توفً فً كتاب الوحً  و هو أ

.عاما  63العام الثالث عشر للهجرة و عمره   

  29/ أكمل الحدٌث الشرٌف :
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بالمعروف و نهٌك عن المنكر صدقة و ارشادك الرجل   وأمركوجه أخٌك صدقة  قال رسول هللا )ص( : " تبسمك فً   

عن الطرٌق صدقة الحجر و الشوك و العظم صدقة و اماطتك للرجل رديء البصر  صدقة ,و بصركالضالل فً أرض  

صدقة ". لك  فً دلو أخٌكمن دلوك ,و افراغك   

 * من خالل الحدٌث الشرٌف أذكر أنواع الصدقة .

ابعاد االذى  –ساعدة ضعٌف البصر م –ارشاد التائه فً الطرٌق  –النهً عن المنكر  –االمر بالمعروف  –االبتسامة 

.سقاٌة الماء وكل عمل خٌر بنٌة التقرب به من هللا صدقة –عن الطرٌق   

 30/ أجب :

 من خالل قراءتك و حفظك لسورة الضحى ,الى ماذا ترشد هذه السورة ؟

تبٌن سورة الضحى  أن  مكانة سٌدنا محمد )ص( عند هللا  عظٌمة و أن هللا تعالى لم ٌتخل عن نبٌه محمد)ص( و 

اعتنى به منذ صغره و على المسلم الصالح أن ال ٌظلم الٌتٌم و ٌحتقره وال ٌرد السائل خائبا وأن ال ٌزجره و أٌضا أن 

. نشكر هللا تعالى على نعمه و نتحدث بما أنعم علٌنا  

 31/ ضع كل كلمة فً مكانها المناسب :

 بالمعروف / النهً / بالمال / التائه / االذى /  صدقة /المسلم /  

النهًوبالمعروف فقط ,بل هً أوسع من ذلك فاالبتسامة ,و االمر  بالمالعلمنا رسول هللا )ص ( أن الصدقة لٌست   

بنٌة التقرب الى هللا تعالى المسلم مهما كان بسٌطا ان قام به .عن المنكر ,و ارشاد الناس , و سقاٌة الماء , و كل عمل 

.صدقةفهو   

 32/ للصدقة أنواع كثٌرة أذكر خمسة منها :

.ابعاد االذى عن الطرٌق ..3.          االبتسامة   ..2        النهً عن المنكر و االمر بالمعروف .-1  

..ف البصر مساعدة ضعٌ..-     5        .سقاٌة الماء ....-4  

 

 33/ ضع )ص ( أو )خ ( أمام كل جملة :

..(خ).← الصدقة تكون بالمال فقط  -  

..(ص← )..المحافظة على البٌئة صدقة  -  

...(خ← ).النهً عن الخٌر و االمر بالمنكر صدقة  -  

..(ص← ).من أنواع الصدقات اماطة االذى عن الطرٌق  -  

...(خ←).مساعدة االنسان الضرٌر ال تعتبر صدقة  -  

...(ص←)..أبواب فعل الخٌر كثٌرة  -  



 

 www.meriem-educ.com                                                                             مدونة التعليم بوخشم مريم 

 19 

..(ص← ).سقاٌة الماء صدقة  -  

.(ص).← المسلم ال ٌحقر من المعروف شٌئا  -  

..(خ← ).ال أسامح من اساء الً بل أنتقم منه  -  

(ص← ).بالعفو و التسامح تقوى الروابط  االجتماعٌة  -  

.(خ← )االنتقام و االساءة من صفات الصحابة  -  

..(خ← )نتقام ٌساعد على نشر المحبة اال -  

..(ص"←).من أسماء هللا الحسنى "الحلٌم -  

.(خ←)الغش من االفعال الحسنة  -  

..(ص← )..من صفات المسلم الصالح االحسان الى الٌتٌم و السائل  -  

.(خ← ).اعتنى هللا تعالى بالرسول )ص( منذ الصغر  -  

   34/ اربط بسهم كل عبارة بمعناها : 

وقت ارتفاع الشمس●            ●  فانصب     

ابعاد كل ما ٌإدي الناس عن طرٌقهم●           ●  الضحى      

فاجتهد فً الدعاء و العبادة ●           ●   ال تقهر      

  ال تذل●      ●   اماطة الحجر  

  

 سند 1 :

 االجابة :

)انظر فوق(بعض من هذه االسئلة لقد تمت االجابة عن   

 ٌثبت  علماء الدٌن و الشٌوخ بؤن رمضان حل برإٌة هالل شهر رمضان 

بعض االعمال التً ٌقوم بها الصائم  لتزٌد حسناته فً رمضان هً االكثار من الصالة  و قراءة القران و فعل الخٌر و 

 الصدقات  

 سند 2:

 االجابة :

متهم ارشاد الناس الى عبادة اله تعالى و العمل الصالح األنبٌاء و الرسل بشر كلفهم هللا تعالى بتبلٌغ كتبه للناس و مه
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  هذا  جوابً : لو كنت مكان االب لكان

وال نفرق بٌن احد منهم و قد أمرنا هللا تعالى بذلك . و نحبهم  نإمن بجمٌع االنبٌاء و الرسلالمسلمون نحن   

العزم و هم خمسة : نوح , ابراهٌم , موسى , االنبٌاء و الرسل الذٌن صبروا و ثبتوا على الحق نطلق علٌهم أولو 

 عٌسى و محمد علٌهم الصالة و السالم .

  الناس خلقا و عمال و فضال ٌتمٌز الرسل و األنبٌاء عن غٌرهم من الناس بؤنهم أكمل 

 

 

 بالتوفٌق للجمٌع وآسفة ان وجدت أخطاء فجل من ال ٌخطئ 

 

 


