
 البرحسن الخلق

 السؤال األول:

 صل بين العمل و الخلق المناسب له:

 

 

 

 

 

 

 

 الثاني :السؤال 

 ألون العمل الذي يدل على حسن الخلق:

 

حسن 

 الخلق

سوء 

 الخلق

 أطيع  والدى

 أسخر من اآلخرين

 أزعج جيراني

 أتشاجر مع زميلي أقرأ القرآن الكريم

 أسيء معاملة الخدم

 أساعد المحتاجين

 أقول الصدق

 الصدق

 طاعة

 الوالدين

 السخرية

الضيف إكرام الكذب  

 البخل

الكبير احترام  الهدية 

 اإلستئذان الكالم السئ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (8سورة الناس )

 السؤال األول:

 :ضع الكلمات في الفراغ المناسب

 

 ِبْسِم الل َِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم

( ِمْن 3( ِإَلِه النِّاِس )2النِّاِس )............. (1ِبَربِِّ النِّاِس )............ُقْل 

( ِمَن 5النِّاِس )...............( الَِِّذي ُيَوْسِوُس ِفي 4) اْلَخنِّاِس..........َشرِّ

 (6َوالنِّاِس )...............

 : السؤال الثاني

 :اخرت اإلجابة الصحيحة

 ملك الناس هو......................... -1

 (   محمد    –   هللا    )

 ................ يطلب العون والمساعدة  من هللا -2

 (   المؤمن    –    الشيطان   )

 الشياطين نوعان شياطين .............. وشياطين الجن -3

 (   الحيوانات    –    اإلْنس   )

 المسلم يطرد .......... باالستعانة باهلل تعالى. -4

 (   الشيطان    -    المالئكة    )

 ال يسمع المسلم الشيطان وال يعمل بـ........................ -5

 (   غناء    –    وسوسته   )

 ُصُدوِر اْلِجنَِّة أ ُعوُذ اْلَوْسَواِس َمِلِك



 (12صالتي نور حياتي)

 :السؤال األول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :السؤال الثاني

 :(أمام العبارة الخاطئةعالمة)(أمام العبارة الصحيحة و ✓ضع عالمة )

 أدعو في صالتي أن يحفظ هللا أمي و أبي و حكام وطني. -1

 الوضوء قبل الصالة يعلمنا النظافة. -2

 صالة العصر تكون في الليل. -3

 الصالة هي الركن الرابع من أركان اإلسالم. -4

 نصلي في الليل صالتي : المغرب و العشاء . -5

 يصلي المسلم لير ضى عنه هللا و يغفر له ذنوبه.  -6

 صالة المغرب ركعتين . -7

 صالة الظهر أربع ركعات. -8

  اكتب الصلوات الخمس بالترتيب؟
 

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

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

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

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

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

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



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

 نماذج المراجعة

 :السؤال األول

 :لون في الصف المقابل المربعات بعدد ركعات كل فرض من الصالة

 العدد        
 4 3 2 1 الصلوات 

     الفجر

     الظهر

     العصر

     المغرب

     العشاء

 

 :السؤال الثاني

 :صل كل آية بما يناسبها

 

 

 

 

 

 

 قل أعوذ برب 

 من شر الوسواس

 الذي يوسوس في

 صدور الناس

 الخناس

 الناس



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

 :السؤال الثالث

 :لون

 

 

 

 :السؤال الرابع

 :(أمام العبارة الخاطئة(أمام العبارة الصحيحة و عالمة )✓ ضع عالمة )

 الماعون أدوات ينتفع بها .

 المسلم يعير جيرانه ما يضرهم.

 . أو أبوه أو كالهما اليتيم من فقد أمه

 سورة الماعون تدعو إلى رعاية األيتام.

 المسلم يحافظ على صالته فيؤديها  في وقتها.

 أطيع ربي الخالق العظيم و أشكره على نعمه.

 خلق هللا السماء و ذينها بنجوم كثيرة يمكن عدها .

 الشيطان يختفي عند ذكر هللا تعالى.

 طلب إليه تأخير الصالة عن وقتها .المسلم يستجيب لصديقه إذا 

 السؤال الخامس:

 إنسخ:

 (بحمده سبحان هللا العظيمو سبحان هللا )


