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 البلدسورة 

 أختر اإلجابة الصحيحة: -

 قال تعالى )ال أقسم بهذا البلد( ... ما المقصود بالبلد

 بالد الشام المدينة المنورة مكة المكرمة

 قال تعالى: )ووالد وما ولد( ما المقصود بالوالد وما ولد

 وذريته آدم  وذريته إبراهيم  وذريتهنوح 

 ما المقصود بـ كبد
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 مشقة وراحة وتعبمشقة  راحة وسعادة

 ما المقصود بالنجدين

 طريق الخير والشر طريق الشر فقط طريق الخير فقط

 ـأقسم هللا تعالى في سورة البلد ب

 مصر المدينة المنورة مكة المكرمة

 أقسم هللا تعالى على ان حياة اإلنسان كلها

 فرح مشقة  سعادة

 المسلم ينفق أمواله في 

 الخير الخير والشر الشر

 من صفات أهل الميمنة

 الصبر والرحمة ارتكاب المعاصي التكذيب

 من صفات أصحاب المشأمة

 الصبر ارتكاب المعاصي الرحمة

 من األعمال التي ال تدخل اإلنسان الجنة

 تعذيب الحيوانات كفالة األيتام إطعام الطعام

 المؤمن يصبر عند

 السعادة الفرح البالء

 

 

 النجاحالتعاون سر 

 اختر اإلجابة الصحيحة -

 التعاون الذي يحثنا عليه اإلسالم يكون في

 الخير والشر الشر الخير

 الصحابي الذي أعد راحلتين للهجرة هو

 أبو بكر الصديق علي بن أبي طالب عمر بن الخطاب

 ليلة الهجرة هو  الصحابي الذي نام في فراش النبي 
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 أبو عبيدة بن الجراح علي بن أبي طالب عثمان بن عفان

 دليل الهجرة إلى المدينة هو 

 عبدهللا بن العباس عبدهللا بن أبي بكر هللا بن أريقط عبد

 الصحابية التي كانت تجهز وتحمل الطعام للرسول وصاحبه في الغار

 حفصة بنت عمر أسماء بنت أبي بكر عائشة بنت أبي بكر

 وصاحبه في الغارالصحابي الذي كان يأتي باألخبار للنبي 

 عبدهللا بن العباس عبدهللا بن عمر عبدهللا بن أبي بكر 

 الراعي الذي كان يمحو آثار أقدام عبدهللا وهو في طريقه للغار

 عبدهللا بن أبي بكر عامر بن فهيرة عبدهللا بن عمر

 من صور التعاون

 طلب العلمالتعاون في  التعاون في إيذاء الحيوان التعاون في إيذاء الناس

 أثر التعاون على الفرد والمجتمع

يحقق الفشل في أداء 
 العمل

 ينشر األنانية بين الناس يزيد المحبة بين الناس

 ثواب التعاون

 دخول النار زيادة السيئات الحصول على عون هللا

 

 

 

 

 

 حدد السلوك الدال على التعاون من الحاالت التالية: -
 

 أنانية تعاون السلوك

   خمسة طالب في تنفيذ برنامج إذاعي في المدرسة تشارك

الطالب لوحة لبرج خليفة وطلب إلى زميل له تلوينها ومن  أحدرسم 
 الثالث  تعليقها ومن الرابع التحدث عنها

  

رفضت مجموعة من الطالبات مشاركة إحدى الطالبات معهن في 
 تنفيذ مهمة العمل ألنها ال تجيد الرسم
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الالعبين على عدم تمرير الكرة لزميله ألنه يريد أن يسجل أصر أحد 
 الهدف بنفسه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التراحم

 أختر اإلجابة الصحيحة -

 معنى توادهم

 إيذائهم لبعضهم كرههم لبعضهم محبتهم لبعضهم

 معنى تراحمهم

 يحنو بعضهم على بعض يقسو بعضهم على بعض يؤذي بعضهم بعضا

 تعاطفهم
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عدم مساعدة بعضهم 
 بعضا

 أنانية بعضهم على بعض إعانة بعضهم بعضا

 اشتكى

 تألم تلف أصيب

 ترابط المسلمين بـ شبه النبي 

 الجسد الواحد الرأس الواحد اليد الواحدة

 التراحم يكون مع

 الطاولة السيارة الخادمة

 تشارك زميلك في فرحة الفوز بالجائزة

 تراحم تواد تعاطف

 بالشفاء لزميلك الذي أصيب في حادث مروريتدعو 

 تعاطف تراحم تواد

 تقدم ثمن إفطار صائم عن طريق الجمعيات الخيرية

 مساعدة تعاطف تراحم

 تشعر بالحزن للدمار الذي خلفه الفيضان في إحدى المناطق

 مساعدة تعاطف تواد

 

 

 

 

 

 سورة التين

 صل بين الكلمة القرآنية وما يناسبها من معنى: -

 المعنى  الكلمة القرآنية

 الحكيم الذي يضع األمور في مواضعها الصحيحة  طور سنين

 آخر العمر  البلد األمين

 غير منقطع  أحسن تقويم

 مكة المكرمة  أسفل سافلين
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 أفضل صورة وأتم خلقه  غير ممنون

 جبل الصور في سيناء  بأحكم الحاكمين

 

 أختر اإلجابة الصحيحة -

 ولد في مكة المكرمةالنبي الذي 

 موسى  عيسى  محمد 

 بيت المقدس المكان الذب بعث فيه النبي

 موسى  عيسى  محمد 

 طور سينين المكان الذي كله هللا فيه النبي

 موسى  عيسى  محمد 

 من يعمل الصالحات له أجر

 ناقص غير منقطع منقطع

 البلد األمين هو

 مصر المدينة المنورة مكة

 خلق هللا االنسان في أحسن

 طول تقويم لون

 ميز هللا اإلنسان عن الحيوان بـ

 اليد الرجل العقل

 

 صلة الرحم

 أختر اإلجابة الصحيحة -

 معنى قاطع رحم

 من يتواصل مع أصدقائه من ال يتواصل مع أقاربه من يتواصل مع أقاربه

 األرحام هم 

األقارب من جهة األب 
 واألم

األب  األقارب من جهة
 فقط

األقارب من جهة األم 
 فقط
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 من فوائد صلة األرحام

 البركة في العمر بغض أرحامه له دخول النار

 من صفات المؤمنين

 قطع الرحم الصبر ترك الصالة

 مما يعين على صلة الرحم

 الحسد التكبر قبول االعتذار

 مما يؤدي إلى قطيعة الرحم

 البخل التسامح االستعانة باهلل

 حكم صلة األرحام

 مكروه واجب سنة

 عقاب قاطع الرحم

 البركة في العمر الزيادة في الرزق دخول النار

 أعظم صالت الرحم

 وصل أصدقائي وصل من قطعني وصل من يصلني

 

 

 

 نعمة الماء

 أختر اإلجابة الصحيحة -

 شكر هللا تعالى على نعمه يكون بـ

عبادته والمحافظة على 
 هذه النعم

االسراف في استخدام هذه 
 النعم

عدم االهتمام بنظافة هذه 
 النعم

 من مصادر الماء
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 قنينة الماء األمطار صنبور الماء

 واحدة مما يلي ليست من ملوثات الماء

 تنظيف البحار تسرب البترول مياه المجاري

 من نتائج تلوث الماء

 زيادة الثروة السمكية موت الكائنات البحرية
المياه الصالحة توفر 

 للشرب

 من إنجازات دولة اإلمارات في مجال المحافظة على البيئة

تناقص عدد الحيوانات 
 والطيور في الدولة

تقليل مساحة الرقعة 
 الخضراء في الدولة

المحافظة على الموارد 
 المائية ومعالجتها

 من استخدامات الماء

 لالستحمام فقط للشرب فقط
للشرب واالستحمام وري 

 المزروعات

 صاحب مبادرة سقيا الماء هو الشيخ

 خليفه بن زايد حفظه هللا محمد بن راشد حفظه هللا زايد بن سلطان رحمه هللا

 الماء نعمة من نعم هللا يجب علي

 المحافظة عليه االسراف فيه تلويث مصادره

 

 

 سورة الزلزلة

 أختر اإلجابة الصحيحة -

 زلزالها(معنى قوله تعالى: )زلزلت األرض 

 حركت حركة شديدة متفرقين كل ما في داخل األرض

 معنى قوله تعالى: )أثقالها(



 

9 
 

 متفرقين قدراً ضئيالً جداً  كل ما في داخل األرض

 معنى قوله تعالى: )أشتاتاً(

 قدراً ضئيالً جداً  متفرقين حركت حركة شديدة

 معنى قوله تعالى: )مثقال ذرة(

 كل ما في داخل األرض حركة شديدةحركت  قدراً ضئيالً جداً 

 تزلزل األرض بقوة فترج رجاً شديداً يوم

 القيامة العيد الجمعة

 المقصود من قوله تعالى: )يومئذ تحدث أخبارها(

األرض تخبر بما عمل 
عليها اإلنسان من خير أو 

 شر

األرض تشهد على كل 
 إنسان بما عمل عليها

األرض تتحدث مع الناس 
 يوم القيامة

 المقصود من قوله تعالى: )يصدر الناس أشتاتاً(

يخرج الناس فرحين 
 مستبشرين

 يخرج كل إنسان بمفرده
يخرج الناس مترابطين 

 مجتمعين

 من األعمال الصالحة التي ترضي هللا

 قراءة القرآن السرقة الكذب

 من األعمال السيئة التي تغضب هللا

 الصوم قراءة القرآن  السرقة

 بعد الحساب إلى ينقسم الناس

 ثالث أقسام قسمين قسم

 صاحب العمل الصالح يدخل
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 الجنة النار البيت

 صاحب العمل السيء

 الجنة النار البيت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يحب جيرانه الرسول 

 أختر اإلجابة الصحيحة -

في قوله: ))ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليحسن إلى  يوصينا الرسول 
 جاره((

 حب الخير للجار اإلحسان إلى الجار عدم إيذاء الجار

 في قوله: ))ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم جاره(( يوصينا الرسول 
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 عدم إيذاء الجار حب الخير للجار إكرام الجار

 في قوله: ))ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يؤذ جاره(( يوصينا الرسول 

 عدم إيذاء الجار حب الخير للجار الجار اإلحسان إلى

في قوله: ))والذي نفسي بيده ال يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما  يوصينا الرسول 
 يحب لنفسه((

 عدم إيذاء الجار حب الخير للجار إكرام الجار

 رمن حقوق الجا

 إيذائه عدم زيارته  إجابة دعوته

 جزاء من يسيء إلى جيرانه

 زيادة الرزق الناردخول  دخول الجنة

 يعامل المسلم جاره الغير المسلم بـ

 يؤذيه  معاملة سيئة معاملة حسنة

 المحسن إلى جاره ينال

 انتشار الكره بين الجيران
انتشار الخوف في 

 المجتمع
 حب هللا والجنة

 

 


