
 

 

 

  : الوضعية

ي مطعم المدرسة،  بينما كان جواد يتناول و 
 
وما ورد   ،عن بعثة الرسول  كانوا بصدد الحديثجبة الغذاء مع زمالئه ف

ي سورة  
 
 أن  العلق والهدف منها، واستدلوا عىل ذلك من سورة الجمعة. إال  بشأنها ف

 
طع بسبب ترصف أحد زمالئهم  حديثهم ق

ة، وأخذ يسب الذي رفض تناول وجبته بجانب  صحه و الذين حاولوا  التالميذ    ويشتم طفل أسود البشر
 
     ثنيه عن ترصفه. ن

  الزتكية   

 : اآليات القرآنية اآلتية اكتب .  1

 «............  » من سورة الجمعة  

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

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

 « ............  » العلقمن سورة 

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

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

 :  بمعناها   عبارةصل كل .  2

 ء ي
 النجم المض 

 التجارة  ا اتركو 

 ي الطغيان
 
 يتجاوز الحد ف

ي .  3
 
 : اآلتية  اكمل الجدول بكتابة اسم السورة المتضمنة للمعان

 ...........................    سورة  ...........................    سورة

 جميع المخلوقات تسبح هلل تعاىل خلق هللا االنسان من قطعة دم متجمدة 

ي النار
 
 عىل الناس القرآن ويعلمهم دينهم ليتلو   ملسو هيلع هللا ىلص بعث هللا الرسول  توعد أبو جهل بأخذه من مقدمة رأسه وطرحه ف

 

ي قوله تعاىل  .  3
 
ي وردت ف

 «»ماهي أركان اإليمان الت 

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

ي اآلية أعاله:   4
 
 ....... ........................................................................... . اذكر الركنير  اآلخرين غير الواردين ف

 الدورة األولى - الفرض األول

 ..... ............................................................  :  الــتاريــــخ        ......... .. ..... .........................  :  االسم الكامل                          

 
5 

 ...............  النقطة : 



  االقتداء واالستجابة   

 : ملسو هيلع هللا ىلص. اكمل الجدول بالمعلومات المطلوبة عن بعثة الرسول  5

 ....................................................................  قبل البعثة ملسو هيلع هللا ىلصمكان تعبد الرسول 

 
 
 اسم الملك الذي ن
 
 ....................................................................  ل عليه ز

 ....................................................................    ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  أول أية نزلت عىل

 ....................................................................  بعثتهنوع دعوة الرسول خالل السنوات الثالث األوىل من 

ي هللا عنها الرسول .   6
 عندما رجع إليها خائفا يرتجف؟ ملسو هيلع هللا ىلص كيف ساندت خديجة رض 

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

ء صالته، امإل    ملسو هيلع هللا ىلصطريقة الصالة كما علمها الرسول   اآلتية تصف الفقرة .  7  بما يناسب مما يىل:   راغاتها فللمسي

 القرآن    -أسبغ     -السجود    -القبلة  

 
 
  ........... ...........   الوضوء، وأستقبل    ........... ...........  إىل الصالة إذا قمت

 
  ........... ...........   من يــمعتيش  ما  وأقرأ

ي الركوع  وأطمي    
 
 . قائما وأعتدل   ي وأستو  ، ........... ...........  و  ف

ي  8
 
ي أن يتحقق ف

 حت  تكون مؤداة عىل أحسن وجه.  الصالة. ما ذا ينبغ 

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

  والحكمة القسط   

ي المكان المناسب:  × أجب بوضع عالمة ) .  1
 
   ( ف

 خطأ صحيح العبارة

   جميع الناس متساوون ال فضل ألحد عىل آخر إىل بالتقوى

   . سكان المدن خير من سكان األرياف

   الطفل المعاق أقل شأنا من الطفل السليم  

   مقياس التفاضل بير  الناس هو االستقامة وحسن الخلق 

ي جواد   ققدم نصيحة لصدي.  2
 
 . لونيمير  بير  زمالئه عىل أساس ال  الذي الوضعية أعاله(، )ف

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

 



ي حق المرأة   جاء الذي أكمل الحديث النبوي  .  3
 
ة الصيام والقيام والتصدق،ف ي كانت كثير

انها: كانت غير أنها   الت   تؤدي جير

 « ...... ....................................   هي  ،  فيها ير ال خ »

 : الدال عن حسن التواصلالترصف    أمام( ×ضع عالمة ).  4

o ي وأصفح عنه
   األجر عند هللا.   ، محتسبا أعفو عمن ظلمت 

o أقابل من أساء ىلي باإلساءة إليه،  . ي
 حفاظا عىل كرامت 

o ا   ، أحسن اإلنصات للمتحدث  أو أصمت.  وأقول خير

o  يحا. ـــــــوال أقول كالما قب  ،أطعن وال أشتمال ألعن وال  

 

 


