
1- يظن اإلنسان المغرور أن لن ........... 
عليه أحد: 

oيساعده 
o يعطيه 
o يقدر 

2- يهلك اإلنسان ماله ألنه ينفقه 
في ........... : 

o الخير 
o الشر 
oالصدقة 

3- الذي يرانا ويسمعنا ودائًما معنا 
هو ...........: 

oأبونا 
oأُّمنا 
oالله 

 4- قال تعالى {ال أُقسم بهذا البلد} معنى 
البلد هو: 

oالجبل 
oالمدينة المنورة 
oمكة المكرمة 

5- معنى {كبد} : 
oسهولة 
oمشقة 
o سعادة 

6- معنى {النجدين} : 
o طريق الخير 
o طريق الخير وطريق الشر 
o طريق الشر 

اسمي الجمیل :............................   صفي: (       )اختاري التكملة الصحيحة: 

8- سبيل الخالص من الشقاء هو: 
o المال 
oاإليمان 
o األوالد 

9- الطريق الذي يؤدي به إلى الهالك هو 
طريق : 

o الخير 
o الشر 
oالصدقة 

10- {أو إطعام في يوم ذي مسغبة(14)} 
يعني: 

oإطعام الجائع 
o آكل الطعام كل يوم 
o أُطعم أهلي 

 11- {يتيًما ذا مقربة} يعني: 
oاليتيم الفقير 
o اليتيم القريب
o اليتيم البعيد

12- {أو مسكينًا ذا متربة} يعني: 
o أتصدق على الغني 
o أتصدق على اليتيم 
oأتصدق على المسكين 

13- أقسم الله في سورة البلد بــ: 
o الجنة 
oمكة 
oالخير 

14- من صفات أصحاب الميمنة: 
oاإليمان 
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15- من صفات أصحاب المشأمة: 
oاإليمان 
oالسعادة 
o الكفر 

16- الذي جهز راحلتين لهجرة الرسول صلى الله 
عليه وسلم هو: 

o - علي بن أبي طالب – رضي الله عنه 
o  - أبو بكر الصديق – رضي الله عنه 
o  - عثمان بن عفان – رضي الله عنه 

17- الذي نام في ِفراش النبي – صلى الله عليه 
وسلم -: 

o - علي بن أبي طالب – رضي الله عنه  
o  - أبو بكر الصديق – رضي الله عنه 
o  - عثمان بن عفان – رضي الله عنه 

 18- الذي استعان به النبي – صلى الله عليه وسلم – 
ليكون دليالً له في سيره هو: 

o عبد الله بن أُريقط 
o – علي بن أبي طالب – رضي الله عنه 
o عبد الله بن أبو بكر الصديق – رضي الله عنهما 

  –

19- كانت أسماء بنت بأبي بكر – رضي الله 
عنهما -: 

o تأتي باألخبار للنبي – صلى الله عليه 
وسلم – 

o تجهز الطعام وتحمله لهما 
o تحو آثار األقدام بمشي األغنام عليها 

20- كان عبد الله بن أبي بكر – رضي الله 
عنهما - : 

o – يأتي باألخبار للنبي – صلى الله عليه وسلم 

اسمي الجمیل :............................   صفي: (       )اختاري التكملة الصحيحة: 

22- يتحقق التعاون بقيام كل فرد في 
المجموعة بــ........ بإتقان: 

o النوم 
oعمله 
o الكسل 

23- من صور التعاون: 
o التعاون في طلب العلم 
o التعاون في عمل الشر 
o  التعاون في أذيّة الجيران 

24- ثواب التعاون: 
o  عقاب الله 
o ُكرْهُ الناس له  
o عون الله 

 25- يجب أن يكون المجتمع المسلم في: 
oتواد وتراحم وتعاطف 
o تباغض وتخاصم وتنازع 
o تقاطع وتهاجر وتباعد 

26- (اشتكى) معناه: 
o محبتهم لبعضهم البعض 
oأُصيب 
o إعانة بعضهم بعًضا 

27- (توادهم) معناها : 
o محبتهم لبعضهم البعض 
oأُصيب 
o إعانة بعضهم بعًضا 

28- (تعاطفهم) معناها: 
o محبتهم لبعضهم البعض 
oيحنو بعضهم على بعض 
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29- عيسى – صلى الله عليه وسلم - : 
o طور سينين 
oمكة المكرمة 
o بيت المقدس 

30- موسى – عليه الصالة والسالم -: 
o طور سينين 
oمكة المكرمة 
o بيت المقدس 

31- محمد – عليه الصالة والسالم - :  
o طور سينين  
oمكة المكرمة 
o بيت المقدس 

 32- أقسم الله في سورة التين بـ: 
oالتين والزيتون وطور سينين ومكة المكرمة 
o الشمس والليل والفجر 
o باإلنسان والذين عملوا الصالحات 

33- معنى (طور سنين): 
o مكة المكرمة 
o جبل الطور في سيناء 
oغير منقطع

34- معنى (غير ممنون) : 
o مكة المكرمة 
o جبل الطور في سيناء 
oغير منقطع

35- أحسن تقويم : 
oالذي يضع األمور في مواضعها الصحيحة 
oأفضل صورة وأتم َخلقة
o آخر العمر

اسمي الجمیل :............................   صفي: (       )اختاري التكملة الصحيحة: 

36- أسفل سافلين: 
oالذي يضع األمور في مواضعها الصحيحة 
oأفضل صورة وأتم َخلقة
o  آخر العمر

37- البلد األمين: 
o طور سينين 
oمكة المكرمة 
o بيت المقدس 

38- أحكم الحاكمين: 
oالذي يضع األمور في مواضعها الصحيحة 
oأفضل صورة وأتم َخلقة
o آخر العمر

 39- ميز الله اإلنسان بــ: 
o  العينين 
o الرجلين
o العقل

40- من يعمل الصالحات له أجر: 
o قصير 
oغير منقطع 
o قليل 

41- ال يدخل الجنة: 
o قاطع رحم 
o أواصل رحم 
o معين ألهله 

42- ما يؤدي إلى قطيعة الرحم: 
o قبول األعذار 
o االعتراف بالخطأ 
o مقابلة اإلساءة باإلساءة 
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43- صلة الرحم دليل على : 
o الكفر بالله واليوم اآلخر 
o اإليمان بالله واليوم اآلخر
o يدخل النار 

44- من أعظم صالت الرحم أن تصل من : 
o وصلك 
o ساعدك 
o قطعك 

45- معنى (زُلزلت):  
o كل ما في داخل األرض  
oُحرِّكْت حركة شديدة 
oمتفرقين 

 46- معنى (أشتاتًا): 
o كل ما في داخل األرض 
oُحرِّكْت حركة شديدة 
oمتفرقين 

47- معنى (أثقالها): 
o كل ما في داخل األرض 
oُحرِّكْت حركة شديدة 
oمتفرقين 

48- معنى (مثقال ذرة) : 
o كل ما في داخل األرض 
oُحرِّكْت حركة شديدة 
oقدرًا ضئيالً بالغ الصغر 

49- يخرج الناس للحساب يوم: 
oالقيامة 
o الجمعة 
oالعيد 

اسمي الجمیل :............................   صفي: (       )اختاري التكملة الصحيحة: 
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توادهم:

تعاطفهم:

اشتكى:

تراحمهم:

أُصيب

محبتهم لبعضهم البعض
إعانة بعضهم البعض

يحنو بعضهم على بعض 

صلي بين الكلمة 
ومعناها:

طُوِر ِسيِنيَن 
:

أَْحَسِن 
تَْقوِيمٍ:
أَْسفََل 

َساِفلِيَن: 

اْلبََلِد 
اأْلَِميِن :

َغيُْر َمْمنُوٍن :

مكة المكرمة

جبل الطور في 
سيناء 

غير منقطع

آخر العمر

أفضل صورة

زُْلزَِلِت اأْلَرُْض:

أَْشتَاتًا:

  ِمثَْقاَل ذَرٍَّة : 

أَثَْقاَلَها :

قدرًا ضئيالً جدًّا، بالغ 
الصغر

ُمتفرقين 

كل ما في داخل األرض

ُحرَِّكْت األرض حركة 
شديدة



التعاون معناه

ثوابه

أثره على الفرد 
والمجتمع

يكون التعاون في:–  
كل شيء

قيام كل فرد في المجموعة 
بمهمته المكلف بها

عون الله 
للعبد

يحقق النجاح في أداء العمل

يؤدي إلى أداء العمل بإتقان

يزيل مشاعر األنانية

يزيد المحبة بين األفراد

التعاون معناه

ثوابه

أثره على الفرد 
والمجتمع

يكون التعاون 
في:      ..............
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................

..........

قيام كل فرد في المجموعة 
بمهمته ....................

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

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

....

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

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

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

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

كل شيء

المكلف 
بها

عون الله 
للعبد

يحقق النجاح في أداء 
العمل

يؤدي إلى أداء العمل 
بإتقان

يزيل مشاعر األنانية يزيد المحبة بين األفراد
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عن النعمان بن بشير – رضي الله عنهما – قال: قال رسول الله – صلى الله 
عليه وسلم -: 

 ((َمثَُل المؤمنين في ............... وتراحمهم، وتعاطفهم مثل ................  إذا اشتكى 

منه عضو؛ تداعى له ................... الجسد بالسهر والحمى.)) 

توادهم:

تعاطفهم:
اشتكى:

تراحمهم:

 

ِبّْسمِ اللَّـِه الرَّْحَمـِٰن الرَِّحيم 

َوالِتّيِن ................... ﴿١﴾ َوطُوِر .................. ﴿٢﴾ َوَهـٰذَا اْلبََلِد ............... 

﴿٣﴾ َلَقْد َخَلْقنَا اإْلِنَساَن ِفي ................. تَْقوِيمٍ ﴿٤﴾ ثُمَّ رََدْدنَاهُ ......... َساِفلِيَن ﴿٥﴾ 

الَِحاِت فََلُهْم أَْجٌر َغيُْر .................... ﴿٦﴾ فََما يَُكِذّبَُك  إاِلَّ الَِّذيَن آَمنُوا ................ الصَّ

بَْعُد ِبالِدّيِن ﴿٧﴾ أََليَْس ............ ِبأَْحَكمِ اْلَحاِكِميَن ﴿٨﴾ 

سورة التين
َوالزَّيْتُوِن  اأْلَِميِن ِسيِنيَن  أَْسفََل أَْحَسِن  َمْمنُوٍن َوَعِمُلوا  اللَّـُه 

طُوِر ِسيِنيَن 
:

أَْحَسِن 
تَْقوِيمٍ:
أَْسفََل 

َساِفلِيَن: 

اْلبََلِد 
اأْلَِميِن :

َغيُْر َمْمنُوٍن :

مكة المكرمة

جبل الطور في سيناء 

غير منقطع

آخر العمر

أفضل صورة

حديث التراحم

الجسد

أُصيب

محبتهم لبعضهم البعض
إعانة بعضهم البعض

يحنو بعضهم على بعض 

د10توادهمسائر



ِبْسمِ اللَّـِه الرَّْحَمـِٰن الرَِّحيمِ 

نَساُن َما َلَها  إِذَا زُْلزَِلِت ............ زِْلزَاَلَها ﴿١﴾ َوأَْخرََجِت اأْلَرُْض .............﴿٢﴾ َوَقاَل اإْلِ

﴿٣﴾ يَْوَمِئٍذ ................. أَْخبَارََها ﴿٤﴾ ِبأَنَّ َربََّك ........... َلَها ﴿٥﴾ يَْوَمِئٍذ يَْصُدُر النَّاُس 

................... لِّيَُرْوا أَْعَماَلُهْم ﴿٦﴾ فََمن يَْعَمْل .............. ذَرٍَّة َخيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ َوَمن 

يَْعَمْل ............. ذَرٍَّة َشرًّا يَرَهُ ﴿٨)

سورة الزلزلة
تَُحِدُّث أَْشتَاتًاِمثَْقاَل ِمثَْقاَلاأْلَرُْض أَْوَحىٰ أَثَْقاَلَها

زُْلزَِلِت اأْلَرُْض:

أَْشتَاتًا:

  ِمثَْقاَل ذَرٍَّة : 

أَثَْقاَلَها :

قدرًا ضئيالً جدًّا، بالغ 
الصغر

ُمتفرقين 

كل ما في داخل األرض

ُحرَِّكْت األرض حركة 
شديدة

د10

ِصلي بين المفردة ومعناها:

اإلحسان إلى الجار

أثره على الفرد من حقوق الجار
والمجتمع

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................
160ص................

144ص

االسم: .............................
......

د10
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اإلحسان إلى الجار

أثره على الفرد من حقوق الجار
والمجتمع

أنال ............الله و............

تزيد ................ بيني وبين 
جاري

يعيش المجتمع 
في .......................

إذا لقيتَُه ................. و............  في وجهه.

إذا مرض ..............................................
إذا كان 

إذا كان فقيرًا ...........................................................
غنيًا ..............................................................

إذا مات له ....
قريب ........................................................

إذا دعاني 
160صلبيته  .........................................................

االسم .................................... 

اإلحسان إلى الجار

أثره على الفرد من حقوق الجار
والمجتمع

أنال ............الله و............

تزيد ................ بيني وبين 
جاري

يعيش المجتمع 
في .......................

إذا لقيتَُه ................. و............  في وجهه.

إذا مرض ..............................................
إذا كان 

إذا كان فقيرًا ...........................................................
غنيًا ..............................................................

إذا مات له ....
قريب ........................................................

إذا دعاني 
160صلبيته  .........................................................

االسم .................................... 


