أسئلة مراجعة شاملة ملادة الدراسات اإلسالمية الفصل الدراسي الثاني
ثالثاً :احلدث االيةرة
احدة  :ذكر النبي صلى هللا عليه وسلم لربه
السؤال األول:
ضعي عالمة ( √) أو (× ) أمام العبارات التالية :
-1

كان النبي صلى هللا عليه وسلم يصلي من الليل إحدى عشر ركعة

-2

من أمثلة المداومة على العمل السنن الرواتب وصالة الوتر

 -3من فضائل السيدة عائشة رضي هللا عنها أنها أم المؤمنين زوج النبي صلى
هللا عليه وسلم
-4

من صور حرص النبي صلى هللا عليه وسلم في العبادة المبادرة

-5

من فضائل السيدة عائشة رضي هللا عنها أنها كانت مشهورة بالذكاء

-6

كان النبي صلى هللا عليه وسلم يصلي من الليل خمسة عشر ركعة

-7

العبادة من صور مداومة النبي صلى هللا عليه وسلم

-8
الذكر

السنن الرواتب وصالة الوتر من أمثلة مداومة النبي صلى هللا عليه وسلم على

9ـ كان النبي صلى هللا عليه وسلم حريصا على األذكار قليلة األلفاظ كثيرة
المعاني

1

السؤال الثاني:
املئي الفراغات بما يناسبها :
.1

يكره تكليف النفس  ..................,............من العبادة

.2

النبي صلى هللا عليه وسلم حريص على عبادة ربه فقلبه دائم.............

.3

من صور حرص النبي صلى هللا عليه وسلم في العبادة ....................

.4

من أمثلة المداومة على العمل ................,.................

.5

من صفات السيدة عائشة رضي هللا عنها..............,...................

.6

كان النبي صلى هللا عليه وسلم يصلي من الليل .........ركعة

 .7كان النبي صلى هللا عليه وسلم حريصا على األذكار قليلة  ..............كثيرة
.................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجيبي عما يلي:
 -1ماذا كان يفعل الرسول صلى هللا عليه وسلم إذا سمع األذان وهوعند أهله ؟
...................................................................................
 -2بماذا أرشد النبي صلى هللا عليه وسلم عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا
عنه حينما قال  :سأصلي الليل كله ؟
.......................................................................................................
 -3اذكري صفتين من صفات السيدة عائشة رضي هللا عنها .
...................................................................................................
 -4مثلي بمثال على حرص النبي صلى هللا عليه وسلم على العبادات .
.......................................................................................................

2

 -5قال رسول هللا عليه الصالة والسالم "أحب األعمال إلى هللا أدومها وإن قل"
عللي تفضيل العمل الصالح الدائم على العمل الكثير المنقطع.
.......................................................................................................
 -6مثلي بمثال لحرص النبي صلى هللا عليه وسلم على األذكار الجامعة.
.......................................................................................................
 -7اذكري صفات السيدة عائشة رضي هللا عنها.
.......................................................................................................
 -8مثلي بمثال لحرص النبي صلى هللا عليه وسلم على العبادة.
.......................................................................................................
 -9ماذا كان يفعل الرسول صلى هللا عليه وسلم إذا كان في السفر وأراد أن ينام
من الليل .
.......................................................................................................
-10

اذكري فوائد المداومة على العمل الصالح .

.......................................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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احدة :مكانة امليجد عند النيب صلى هللا عليه وسلم
السؤال األول:
ضعي عالمة ( √) أو (× ) أمام العبارات التالية :
-1من صور حرص النبي صلى هللا عليه وسلم على نظافة المسجد أمره بنظافة
المسجد وتطيبيه ( )
 -2من صفات أبي قتادة األنصاري رضي هللا عنه الشجاعة ( )
 -3عمارة المساجد حسية ومعنوية ( )
 -4حين قدم النبي صلى هللا عليه وسلم إلى المدينة قام ببناء بيته (

)

 -5كان النبي صلى هللا عليه وسلم يشارك أصحابه في بناء المسجد ( )
 -6العمارة الحسية تكون ببنائه وصيانته ( )
 -7كان النبي صلى هللا عليه وسلم حريص على نظافة المسجد ( )
 -8نظافة المسجد وتطيبه من األعمال التي نهى عنها النبي صلى هللا عليه وسلم ( )
 -9إذا قدم النبي صلى هللا عليه وسلم من السفر فإن أول ما كان يقوم به زيارة
جيرانه ( )
 -10معنى كلمة القطاة هو الطائر الذي يشبه الحمام (

)

 -11من صفات جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه كان مفتي المدينة ( )
 -12حكم تحية المسجد مستحبة في كل وقت ( )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال الثاني:
املئي الفراغات التالية بما يناسبها
-1إذا قدم النبي صلى هللا عليه وسلم من السفر فإن أول ما كان يقوم به
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................................
-2عمارة المساجد نوعان ....................و.............................
 -3حكم تحية المسجد  .....................في كل وقت
-4كان النبي صلى هللا عليه وسلم حريص على نظافة ..................
-5معنى كلمة القطاة هو  .....................الذي يشبه الحمام
-6من صفات أبي قتادة األنصاري رضي هللا عنه ........................
 -7العمارة الحسية تكون بـ...........................................
 -8من صفات ...............................رضي هللا عنه أنه كان مفتي المدينة
-9نظافة المسجد وتطيبه من األعمال التي ............بها النبي صلى هللا عليه وسلم
-10من صور .................النبي صلى هللا عليه وسلم على نظافة المسجد أمره
بنظافة المسجد وتطيبيه
 -11كان النبي صلى هللا عليه وسلم يشارك...................في بناء المسجد
حين قدم النبي صلى هللا عليه وسلم إلى المدينة قام ببناء .............
 -12معنى كلمة مفحص .............................
 -13عدد غزوات جابر رضي هللا عنه ............
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال الثالث:
أجيبي عما يلي:
 -1اذكري قصة تدل على إكرام النبي صلى هللا عليه وسلم لمن ينظف المسجد:
..............................................................................................
..............................................................................................
................................................................
 -2بيني أنواع عمارة المسجد :
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..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
......................................................
 -3اذكري ما تعرفينه عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه:
..............................................................................................
........................................................................................ ......
................................................................
-4بيني جزاء من بنى مسجدا هلل :
..............................................................................................
..........................................................................

-5أثنى النبي على أبي قتادة رضي هللا عنه فماذا قال عنه ؟
..............................................................................................
..........................................................................
 -6بيني مكانة المسجد عند النبي صلى هللا عليه وسلم:
..............................................................................................
..............................................................................................
 -7بيني ماحكم تحية المسجد مع ذكر الدليل :
..............................................................................................
..............................................................................................

 -7عن أبي قتادة بن ربعي األنصاري رضي هللا عنه قال  :قال النبي صلى هللا
عليه وسلم  (:إذا دخل أحدكم
..............................................................................................
..........................................................................................
 -9استخرجي فائدتين من الحديث:
............................................................................................-1
............................................................................................-2
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-10اذكري ما تعرفينه عن أبي قتادة رضي هللا عنه :
.......................................................................................................
.......................................................................................................
......................................................................
-1

اذكري عدد من المواقف التي تدل على عناية النبي صلى هللا عليه وسلم
بالمساجد:
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
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وحدة الصادق األمين
السؤال األول:
املئي الفراغات التالية بما يناسبها :
 .1الحلم من أهم صفات األنبياء ألنهم يبلغون عن هللا ..................
 .2الصدق من أهم صفات النبي صلى هللا عليه وسلم قبل ...................
 .3الجملة التي شهد فيها الكفار للنبي بالصدق هي.....................................
 .4كان النبي صلى هللا عليه وسلم يمازح .....................
 ................ .5اسم جامع لكل خير
 .6من يتحلى بالكذب و يعمل به فإنه يوصله إلى ...................
 .7األمانة تكون في ...............و...............
 .8كان كفار قريش ينادون الرسول صلى هللا عليه وسلم بـ.....................
 .9من أعظم األمانات التي أداها النبي هي ..............................
 . 10معنى يريد إتالفها أي يريد ..................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال الثاني :
اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يلي :

1
2
3
4

اسم جامع لكل شر
(د) الكذب
(جـ) الخيانة
(ب) الفجور
(أ) الذنوب
السورة التي نزلت في أبي لهب عندما رفض دعوة النبي صلى هللا عليه و سلم
(د) المسد .
(جـ) الكافرون
(ب) الناس .
(أ) المنافقون .
من الصفات التي ذكرتها خديجة رضي هللا عنها عن الرسول صلى هللا عليه وسلم :
) .
(د) الحلم عند
(ب) مساعدة المسافر ( .جـ) الصبر عند
(أ) صدق الحديث .
الغضب .
المصائب .
الصدق يكون :
(د) في األفعال .
(جـ) في القلب .
(ب) في األقوال .
(أ) في األقوال و
األفعال .
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السؤال الثالث:
اذكري ثمرات الصدق ؟
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

عددي أربعًا من صفات النبي صلى هللا عليه وسلم ؟
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
سجلي موقفًا يدل على صدق النبي صلى هللا عليه وسلم ؟
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وحدة  :الشجاع الكريم
السؤال األول:
ضعي عالمة ( √) أو (× ) أمام العبارات التالية :
( )
 -1تعتبر قيادة السيارات بسرعة جنونية من الشجاعة .
( )
 -2القفز على الحواجز النارية يعتبر من التهور .
( )
 -3شجاعة القلب تأتي من قوة البدن .
 -4االستعانة باهلل تعالى و عدم العجز من صفات المؤمن القوي ) ( .
 -5يتم التعرف على شجاعة النبي صلى هللا عليه وسلم من خالل األفالم التي تتناول
حياته ( )

(

)

 -6التهور هو اإلقدام على األمر من غير مباالة .

 -7يستحب أن يقول المؤمن عند المصيبة لو أني فعلت كذا و كذا ( .

)

 -8يكون المؤمن قويًا بإيمانه وصبره و قوة عزيمته .
 -9اإلقدام على أمر ما من غير مباالة هو معنى الجبن .
-10

االستعانة باهلل و العجز من صفات المؤمن القوي .

-11

العجز يكون بترك العمل بسبب مرض .

)

(
(

)
)

(

)

(

-12

شجاعة القلب تأتي من الصبر و حسن الظن باهلل .

(

)

-13

هناك فروق كثيرة بين الشجاعة و التهور .

(

)

-14
)

أتعرف على شجاعة النبي صلى هللا عليه وسلم من خالل القراءة في سيرته .

-15

كان النبي صلى هللا عليه وسلم أشجع الناس .

(

)

-16

المؤمن القوي في إيمانه أحسن عبادة و أكثر قربًا من هللا .

(

)
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(

-17

ال يوجد هناك ف ٌ
رق بين الشجاعة و التهور .

)

(

-18

ثبات القلب و عدم استقراره عند المخاوف يدل على الجبن .

(

)

-19

الشجاعة الحقيقة تكون بقوة القلب.

(

)

-20

شجاعة القلب تأتي من قوة الغضب .

(

)

-21

من صفات المؤمن القوي العزيمة .

(

)

-22

ثبات القلب و استقراره عند المخاوف تعريف الصبر .

(

)

-23

الشجاعة الحقيقة تكون بالفعل فقط .

(

)

-24

الشجاعة الحقيقة تكون بقوة الحفظ .

(

)

السؤال الثاني:
اذكري القول المشروع للمسلم إذا أصابته مصيبة ؟
.........................................................................................
.........................................................................................
..........................
اذكري ً
مثاال على شجاعة النبي صلى هللا عليه وسلم ؟
.........................................................................................
.........................................................................................
..........................
اذكري ً
مثاال للتهور ؟
.........................................................................................
.........................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عللي لما يأتي :
11

ال يجوز أن يقول االنسان عند المصيبة كلمة (لـو ) ؟
.........................................................................................
في كل من المؤمن القوي و المؤمن الضعيف خير ؟
.........................................................................................
وضحي معنى قول الرسول ( المؤمن القوي خير و أحب إلى هللا من المؤمن
الضعيف ) ؟
.........................................................................................
اذكري معنى الشجاعة ؟
.........................................................................................
اذكري صفات المؤمن القوي ؟
........................................................................................

متى يقال قول ( قدر هللا و ما شاء فعل ) ؟
.........................................................................................

ضا من صفات المؤمن القوي ؟
استنبطي بع ً
.........................................................................................
متى تكون كلمة ( لو ) تفتح عمل الشيطان ؟
.........................................................................................
اذكري سبب محبة هللا للمؤمن القوي ؟
.........................................................................................
اذكري ما المراد بالمؤمن القوي ؟
.........................................................................................
12

ما القول المستحب للمؤمن عند المصيبة ؟
.........................................................................................
1

االقدام على األمر من غير مباالة و دون النظر في العواقب هو تعريف :

ال يجوز للمسلم أن يقول عند المصيبة كلمة ( لو ) فلماذا ؟
.........................................................................................

اذكري الفرق بين الشجاعة و التهور من حيث التعريف ؟
.........................................................................................

السؤال الثالث :
اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يلي :
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1
4
1
2
5
1
3
6
1
4
7
1
5
8
1
6
9
2
7
0
8
9
10
11
12
13

العزيمة من صفات

:

العاصي .
(ب) المؤمن
(ب)
المؤمن .الضعيف
اإلسراف .
(أ) التهور
من :المؤمن القوي و المؤمن :
اإليمان كال
.يشترك
تكون بـ
الشجاعةفيالحقيقة
العاصي
(ب)
القلب . .
(ب) قوة

اليدين ..
الجاهل
(أ) قوة
الشجاعة هو
القوي هو :القوي في
تعريف بالمؤمن
المراد

المؤمن.القوي .
(جـ)
(جـ) الرفق

المؤمن .الجاهل
(د) الكرم
.

الضعيف
(جـ)
الجسم . .
(جـ) كبر

الحكم . .
المجاهد
(د) قوة

:
) .
القلب و
(جـ) ثبات
(جـ)
ثبات القلب و
(ب) عدم
(ب)
القلب و عدم
(أ) ثبات
النظر .
الحفظ .
البدن .
استقراره عند المخاوف
استقراره عند المخاوف
المخاوف
الشجاعة عند
استقراره
ضدها :
معنى:
هو
الضعف
أو
الكسل
أو
الخوف
بسبب
العمل
ترك
.عدم
.
.
التهور ..
(ب) الجبن
(جـ) الصبر
(جـ)
العزيمة . .
(ب)
التريث ..
(أ) الجهل
(أ)
المصيبةما شاء :فعل عند :
المؤمنعندقدر هللا و
المستحب أن
من
يقول ( لو)
المؤمن كلمة
حكم قول
مكروه . .
(ب) الفرح
(ب)

المصيبة . .
(أ) يجوز
(أ)
عند المخاوف هو تعريف :
القلب و
استقرار :
األقوياء
ثباتصفات
من

(جـ) الالغضب
يجوز ..
(جـ)

(جـ) العدل
(ب) الرفق
(أ) الرحمة
اإلقدام . .
(جـ)
الغضب . .
(ب)
السرعة . .
(أ)
ضدهالمؤمن :القوي و الضعيف خير و ذلك الشتراكها في :
التهور من
في كل
السرعة . .
(أ) السرعة
(أ)
شجاعة القلب تأتي من :
(أ) الصبر .

(ب) اإلقدام
الضعف . .
(ب)
(ب) الرضا

التأمل ..
(د) سنة
(د)
الشجاعة ..
(د) العنف
(د)

الحفظ . .
(جـ) الجبن
(جـ)

.

ثبات .القلب و
(د) عدم
اإليمان
تقلبه عند المخاوف
.
.
الشح
(د)
(د) العجز .

(جـ) العنف .

..

اإليمان
(د) التريث
(د)

.

(د) الغضب

عندما عاد النبي صلى هللا عليه وسلم من اتجاه الصوت القوي وهو على فرس ألبي طلحة قال لقومه :
(أ) لن تراعوا .

.

(ب) لن تذهبوا

(جـ) لن تناموا .

.

(د) لن تخرجوا

ال يجوز للمسلم عند المصيبة قول كلمة :
(أ) لو

(ب) لكن

.

.

(د) كان

(جـ) أو .

.

المراد بالعجز في قوله صلى هللا عليه وسلم (  ...و ال تعجز : )...
(أ) العزيمة

(ب) الرضا

.

يقو المؤمن عند المصيبة

.

(جـ) الكسل

.

:

(أ) أشهد أن ال إله إال هللا (ب) قدر هللا وما شاء فعل (جـ) ربي أسألك من
فضلك .
.معنى كلمة ( ال تراعوا ) : .
(أ) ال تخافوا

.

(د) المرض

.

(ب) ال تهربوا .

(جـ) ال تناموا .
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بحمد هلل
تم

لك التوفيق والنجاح دو ًما يا مبدعة 
نرجو ِ

(د) الحول وال قوة إال
باهلل .
(د) ال تخرجوا

.

15

