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الوحدة 
األولى  



الدرس األول : أؤمن بالبعث واحلشرالعقيدة

السؤال الثاني : رتب  األحداث التي مير بها اإلنسان : 

 

السؤال األول : اكتب املصطلح الشرعي املناسب :  

۱. إحياء الله املوتى وإخراجهم من قبورهم يوم القيامة .  (…………………) 

۲. جمع اخلالئق في أرض احملشر .                        (…………………) 

النفخ في الصور - احلياة - احلشر - البعث - املوت - احلساب 

السؤال الثالث : اختر  اإلجابة الصحيحة   :  

امللك املوكل بالنفخ بالصور ……………: ۱.

أرض احملشر واملنشر هي أرض …………… : ۲.

من صفات أرض احملشر أنها ……………:  ۳.

الهند الشام العراق اليمن 

مالك ميكائيل إسرافيل جبريل 

خضراء بيضاء 
حمراء صفراء 
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الدرس األول : أؤمن بالبعث واحلشرالعقيدة

السؤال الرابع : حدد منطقة بالد الشام على اخلريطة : 

 

السؤال اخلامس : أكمل  ما يلي  :  

من أسماء يوم البعث يوم ………………… و يوم …………………. ۱.

احلكمة من البعث واحلشر إظهار ………………………………………………. ۲.

البهائم ليس عليها حساب وال جزاء يوم القيامة ولكن حتشر                        ۳.

ويقع بينها ……………… .

السؤال السادس : صحح ما حتته خط :  

۱. اإلميان بالبعث واحلشر ركن من أركان اإلسالم  .       (…………………) 

۲. حكم اإلميان بالبعث واحلشر سنة .                      (…………………) 

۳. الرجل الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه اسمه أحمد . (…………………) 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اإلميان أن تؤمن بـ…………… و …………………

و …………… و …………… و ……………………… و تؤمن بـ …………… خيره وشره ". 
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الحديث 
الشريف

الدرس الثاني : أذكر الله تعالى 

السؤال األول : اكتب املصطلح الشرعي املناسب :  

۱.التلفظ بالثناء عليه واستحضار شكره في قلبه  .        (…………………) 

السؤال الثاني : ظلل آداب ذكر الله تعالى  : 

 

الطهارة
اإلخالص  الرياء

واملتابعة

رفع  

الصوت
االستعانة 

بالله

خفض  

الصوت

السؤال الثالث : ما فضل ذكر الله تعالى  ؟  

يقوي صلة العبد بـ  ……………………. ۱.

حصن من ……………… ، و منجاة من ………………، وطريق ……………… . ۲.

سبب نزول ……………… ، وغشيان ………………، و حفوف ………………… بالذاكر  . ۳.

مجالس الذكر ………………… بها الله تعالى عند املالئكة . ٤.

السؤال الرابع : صحح ما حتته خط :  

     كان أُسيد بن حضير رضي الله عنه يقرأ سورة آل عمران (………………) نهاراً (………) 

فقطع قراءته عندما جالت الفرس أربع مرات  (……………) ألنه خشي على ابنه يحيى من 

الفرس فلما أصبح حدث زوجته (………………………) … فرفعت رأسي فإذا مثل الظلة فيها 

أمثال اللؤلؤ (………………) فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم تلك املالئكة دنت 

لصوتك .  
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الحديث 
الشريف

الدرس الثاني : أذكر الله تعالى 

السؤال اخلامس  : ما أفضل األوقات املستجيبة واملستحبة لذكر الله  :  

 (…………………)  (…………………) 

 (…………………)  (…………………) 

 (…………………)  (…………………) 
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الحديث 
الشريف

الدرس الثالث  : أجني كنوز اجلنة

السؤال األول : اكتب احلديث الشريف اآلتي  :  

عن حازم بن حرملة األسلمي رضي الله عنه قال : مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال 

لي : " يا حازم …………………………………………………………………………………………… 

  • " ………………………………………………………………………………………………

السؤال الثاني : صل من اجملموعة (أ) ما يناسبها من اجملموعة (ب) : 

 

اجملموعة (ب)اجملموعة (أ)

الله أكبرالتحميد 

سبحان اللهالتكبير

احلمد للهالتسبيح

الحول وال قوة إال باللهاحلسبلة

استغفر اللهاحلوقلة

حسبي الله ونعم الوكيلاالستغفار

السؤال الثالث : أكمل  ما يلي  :  

الكنز الذي دلنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو ……………. ۱.

معنى احلوقلة  …………………………………………………. ۲.

من فضائل احلوقلة : ��……………………………… ��…………………………………۳.
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حفظ



الدرس الرابع  :نحج إلى بيت الله احلرامالفقه

السؤال األول : اكتب احلديث الشريف اآلتي  :  

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تابعوا بني احلج و 

 …………………………………………… ……………………………………………………………………

  • " ………………………………………………………………………………………

السؤال الثاني : عرف احلج :  

……………………………………………………………………………………

السؤال الثالث : أكمل  ما يلي  :  

حكم احلج : …………… على كل …………….    …………….   ……………… . ۱.

احلج ركن من أركان …………………… . ۲.

من فضائل احلج :                                                                  ۳.

��يكفر ………………… و ………………… .                                         

��مدرسة لـ …………. …………………. .                                           

��يذكر بـ ………………………… .                                                        

�� …………………و …………………… بني الشعوب اإلسالمية .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " بني اإلسالم على خمس 

  …………………….…………………………

و ……………………… و …………………… و ………………………  

و ………………………………………………  ". 
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الدرس اخلامس  :صحابة رسولي صلى الله عليه وسلم السيرة

 في الهجرة 

السؤال األول : أكمل  ما يلي  :  

     مرت أكثر من …………… سنة على بدء …………… ، اشتد إيذاء وتعذيب  …………… 

للمسلمني خاصة بعد بيعة ………………… فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بـ ………… 

إلى ……………… حفاظاً على …………… و ……………… .  

السؤال الثاني : من قائل هذه العبارة  : " إني أريت دار هجرتكم  

ذات نخل بني البتني  " وما املقصود بها ؟ 

القائل : ………………………………………… 

املقصود بها : ……………………………………

السؤال الثالث : من هو ؟ 

۱. رافق الرسول صلى الله عليه وسلم في هجرته  .                  (…………………) 

۲. نام في فراش الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة ورد األمانات 

 إلى أهلها  .                                                          (…………………) 

۳. مهاجر منعه أهل زوجته أن يأخذها معه فهاجر وحيدا.            (…………………) 

٤. مهاجر ضحى مباله في سبيل الله .                                 (…………………) 

………………………………اجلزاء الذي أعده الله للمهاجرين
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الدرس السادس  :مؤاخاة  رسولي محمد صلى الله عليه السيرة

وسلم بني املهاجرين واألنصار 

السؤال األول  : عرف املؤاخاة  :  

 ……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

السؤال الثاني : صنف اإلجابات الصحيحة  :  

أهل مكة -  أهل املدينة - ناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم - حتملوا اإليذاء 

والتعذيب - استجابوا ألمر الهجرة - أحسنوا استقبال املهاجرين - خففوا عنهم 

واسكنوهم بيوتهم - تركوا كل ما ميلكون ..  

األنصاراملهاجرين

السؤال الثالث : صل بني املهاجرين واألنصار الذين مت مؤاخاتهم مع بعض :  

 
األنصاراملهاجرين

سعد بن الربيعجعفر بن أبي طالب 

معاذ بن جبلحمزة بن عبد املطلب

زيد بن حارثةأبو عبيدة بن اجلراح

سعد بن معاذعبدالرحمن بن عوف
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الدرس السادس  :إخوتي في اإلسالم التهذيب

السؤال األول : صل من اجملموعة (أ) ما يناسبها من اجملموعة (ب) : 

اجملموعة (ب)اجملموعة (أ) 

�� األشعريني .��  رباط إمياني يقوم على العقيدة اإلسالمية . 

�� قبيلة من أهل اليمن إذا قل طعامهم جمعوا كل 

ماعندهم واقتسموا بالسوية .
��جابر العيش .

�� األخوة اإلسالمية . �� جابر بن عبد الله الصباح لقب بـ 

�� أخوة النسب .�� األخوة اإلسالمية أقوى من  .

السؤال الثاني : استخرج من احلديث الشريف حقوق األخوة :  

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " حق املسلم على املسلم خمس رد السالم وعيادة 

املريض وإتباع اجلنائز وإجابة الدعوة وتشتيت العاطس " 

 (…………………)  (…………………)  (…………………) 

 (…………………)  (…………………) 
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