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التربية االسالمية 

 : 1الوضعية 
أراد المعلم أن يختبر مدى فهم تالمذته فطرح عليهم األسئلة التالية :  

ن؟  ومن هم المطفف .1
ماذا أعد لهم هللا؟   .2
ما هو النفاق؟   .3
 اذكر أسباب غزوة األحزاب ؟  .4
؟   أذكر ثالثا من الصفات الواجبة في حقه تعالى وثالثا من الصفات المستحيلة .5

أجب على هذه األسئلة لتثبت لمعلمك مدى فهمك لدروس السيرة واألخالق  التعليمة :
. والعقيدة مع ذكر بعض األدلة

 :  2الوضعية 
طرح في إحدى المسابقات األسئلة التالية :  

من هو أول األنبياء ؟ــ ومن هو أول الرسل؟  .1
بم أمر نوح قومه؟   .2
اذكر أسباب ونتائج غزوة بني قريظة  .3
ماهي الصفات الجائزة في حقه تعالى ؟  .4

 أجب على هذه األسئلة مع ذكر بعض األدلة.  التعليمة : 

  : 3الوضعية 
بينما كنت تراجع مع بعض الزمالء صادفتك األسئلة التالية: 

أذكر صفتين مع ضديهما من الصفات الواجبة في حق الرسل عليهم صلوات  .1
هللا.  

 اكتب حديثا يحث على االستقامة على الطاعة.  .2
أعط فائدتين من فوائد االستقامة.  .3
أذكر أسباب ونتائج صلح الحديبية   .4

 أجب على هذه األسئلة لتساعد زمالئك في فهمها. مع ذكر بعض األدلة.  التعليمة : 

  :4لوضعية ا
سأل أخوك الصغير أباك قائال :.  

ما جزاء من عزم على الحسنة ولم يعملها؟   .1
 ما جزاء من عزم على السيئة ولم يعملها؟  .2
 من هم المالئكة وما صفاتهم ؟ .3
 ما أسباب غزوة فتح مكة ؟ .4
 .  أجب على هذه األسئلةالتعليمة :  .5
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  :5الوضعية

أراد المعلم  أن يختبرالتالميذ ، فطرح عليهم األسئلة التالية ، وطلب من كل تلميذ 
  اإلجابة عليها كتابيا :

  ما سبب النجوى ؟ .1
 ما النجوى المقبولة ؟ .2
 تحدث بإيجاز عن غزوة حنين. .3
 اهي مهامهم ؟من هم المالئكة المقربون وم .4

 أجب كتابيا على هذه األسئلةمع ذكر بعض األدلة. التعليمة :
  

  :6الوضعية
طرحت في مسابقة  إذاعية مجموعة من األسئلة طلب من المتسابقين اإلجابة 

  عليها :
ما األشياء الثالث التي تجاوزها هللا للنبي محمد صلى هللا عليه وسلم عن  .1

  أمته ؟
 أكتب حديثا يحذر من البدع. .2
 متى وقعت غزوة خيبر ؟ وما الحادثة التي وقعت أثناءها ؟ .3
 ما الكتب المنزلة ؟ .4

 أجب على هذه األسئلة .مع ذكر بعض األدلة. التعليمة :
  

  :7الوضعية
  طرح في إحدى المسابقات األسئلة التالية :

 الكهف ؟ أهلما مدة نوم ـ  1   
 ماذا يجوز في حق الرسل؟ـ  2

 أجب على هذه األسئلة .مع ذكر بعض األدلة. التعليمة :
  

  :8الوضعية
طلبت منك أمك أن تجيب على األسئلة التالية ، لتعرف مدى فهمك لدروس التربية 

  اإلسالمية.
  ما حكم برور الوالدين ؟ .1
 من حقوق الجار . 3اذكر  2
 ما أنواع الجار ؟  3

مجال األخالق أجب على هذه األسئلة لتثبت ألمك مدى فهمك لدروس  التعليمة :
 .مع ذكر بعض األدلة.
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  1جواب الوضعية : 

  : المطففون هم الذين ينقصون الكيل و الوزن. 1ج.س.

  : أعد هللا لهم : الهالك و الدمار و العذاب الشديد.2ج.س.

  الدليل : قال تعالى

  

  : النفاق هو إظهار اإليمان و إخفاء الكفر. 3ج,س.

األحزاب تحالف اليهود وقبائل المشركين لغزو المسلمين : أسباب غزوة 4ج,س.
  في عقر دارهم.

: ثالث من الصفات الواجبة في حقه تعالى : الوجود والقدم والبقاء . 5ج.س.
  ثالث من الصفات المستحيلة: العدم الحدوث والفناء.

  2جواب الوضعية : 

  يه السالم .  : أول األنبياء هو آدم عليه السالم وأول الرسل نوح عل1ج.س.

  : أمر نوح قومه بعبادة هللا وحده ونبذ األصنام. 2ج.س.

سبب غزوة بني قريظة هو نقضهم لعهد النبي صلى هللا عليه وسلم   3ج.
وتحالفهم مع األحزاب.  أما نتائجها فهي نزولهم على حكم سعد بن معاذرضي هللا 

  قسم األموال.) عنه والذي حكم بان يقتل الرجال وتسبى النساء والذراري وت

  

  الدل
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   3جواب الوضعية 

ــ صفتان من الصفات الواجبة في حق الرسل : الصدق واألمانة و  1ج س 
  .والخيانةضديهما : الكذب 

: عن أبي عمرو و قيل أبي عمرة ، سفيان بن عبد هللا الثقفي قال : (قلت  2ج س
اإلسالم قوال ، ال اسأل عنه أحدا يا رسول هللا ـ صلى هللا عليه و سلم ـ قل لي في 
  غيرك ) قال : قل : (( آمنت با ثم استقم  )) .

ــ من فوائد االستقامة  : لزوم الطاعة _ اجتناب المحرمات _ الثبات علي  3
  الصراط المستقيم 

ـ أسباب صلح الحديبية  : خروج النبي صلى هللا عليه وسلم معتمرا  4ـج س 
ر وخروج قريش لصدهم ومعه المهاجرون واألنصا  

ومن نتائجها توقيع صلح تضع بموجبه الحرب أوزارها عشر سنين وفيه أن من 
 جاء من الكفار إلى المسلمين رد ومن جاء من المسلمين إلى الكفار ال يرد. 

  :  4جواب الوضعية 

  ــ  من هم بالحسنة و لم يعملها كتبها هللا له حسنة كاملة  1ج س 

  لسيئة ولم يعملها كتبها هللا له حسنة كاملة ــ من هم با  2ج س 

ــ المالئكة أجسام نورانية خلقهم هللا لعبادته ليسوا بذكور وال إناث ال  3ج س 
  يأكلون وال يشربون وال يبولون طعامهم وشرابهم التسبيح والتقديس. 

أسباب غزوة فتح مكة هي نقض قريش لصلح الحديبية عند اعتدائها على  4ج س 
  خزاعة .
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   5جواب الوضعية 

  النجوى من الشيطان   1ج س 

  النجوى المقبولة هي التناجي بالبر و التقوى   2ج س 

بعد فتح مكة خرجت هوازن بقيادة  مالك بن عوف ومعهم ثقيف بقيادة     3ج س 
كنانة بن عدي فخرج إليهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واستعمل على مكة 

المسلمون  وغنموا أموال هوازن وذراريهم ثم رد النبي عتاب بن أسيد فانتصر 
  صلى هللا عليه وسلم إليهم ذراريهم بعد أن جاؤوه مستسلمين  مستنجدين ..

المالئكة المقربون أربعة هم : جبريل صاحب الوحي و ميكائيل صاحب   4ج س 
  الموت الذي يقبض األرواح. كاألرزاق وإسرافيل صاحب الصور ومل

  

   6جواب الوضعية 

: تجاوز هللا للرسول محمد صلى هللا عليه وسلم عن أمته  :الخطأ ـ  1ج س 
  النسيان ـ و ما استكرهوا عليه 

عن  أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها قالت :   قال رسول هللا صلي  2ج س 
  هللا عليه و سلم  ((  من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) 

عت غزوة خيبر في السنة السابعة للهجرة والحادثة التي وقت  فيها وق  3ج س 
  هي تسميم اليهودية لحم الشاة للنبي صلى هللا عليه وسلم فأخبره ذراعها بذلك .

وموسى والتوراة لموسى والزبور  إبراهيمالكتب المنزلة هي : صحف   4ج س 
  يه وسلم. لداوود واإلنجيل لعيسى والقرآن الكريم لمحمد صلى هللا عل

 :  
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  : 7جواب الوضعية 

  سنوات. 309 الكهف: أهل : مدة نوم3ج س 

: يجوز في حق الرسل كل ما ال ينافي كماال بشريا كالبيع والشراء 4ج س 
  والنكاح والمرض الخفيف

  

  . 8جواب الوضعية 

  : بر الوالدين واجب .  1ج س

: من حقوق الجار : اإلحسان إليه ـ عيادته عند المرض ـ الوقوف معه في  2ج س
  السراء و الضراء . 

: أنواع الجار : الجار المسلم القريب في النسب ـ الجار المسلم البعيد في 3ج س 
  . النسب ـ الجار الكافر 
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أجوبةأسئلة و  

العقيدة - 1  
أذكر ستا من الصفات الواجبة وستا من الصفات المستحيلة في  - 1س 

  حقه تعالى..
 البصر.،السمع ،العلم ،القدم ،البقاء  ،الجواب : الصفات لواجبة : الوجود

  ، الحدوث.المستحيلة : التعدد،الجهل ،الصمم، العمي و مماثلة الخلق
  : أذكر ما يجوز في حقه تعالي. 2س 

  قه تعالى فعل الممكنات أو تركها...الجواب : يجوز في ح
  مع أضدادها؟  : ما الصفات الواجبة في حق الرسل 3س 

التبليغ. األضداد هي : الكذب الخيانة ،الفطنة ،األمانة ،الجواب : الصدق  
  الكتمان و البالدة.

  : عرف المالئكة وأذكر مهام المقربين .منهم 4س  
نور. ليسوا بذكور وال إناث  الجواب : المالئكة عباد مكرمون خلقوا من

ال يأكلون وال يشربون. طعامهم وشرابهم التسبيح والتقديس. والمقربون 
م األرزاق إسرافيل يقسمكلف بتمنهم جبريل صاحب الوحي ميكائيل 

  صاحب الصور وملك الموت وهو الموكل بقبض األرواح
  : ما الكتب المنزلة ؟ 5س  

على رسله بواسطة جبريل لهداية الناس الكتب المنزلة هي التي أنزلها هللا 
الناس ا. والمذكور من تلك الكتب هو : القرآن لمحمد صلى هللا عليه وسلم 

وصحف إبراهيم وموسى الزبور لداوود واإلنجيل لعيسى والتوراة 
  لموسى.

  :كم عدد األنبياء والرسل؟ 6س 
  الجواب : عدد األنبياء : 

  . 313وعدد الرسل منهم   124000
  ل ؟و: ما الفرق بين النبي والرس7 س

الجواب: الرسول بشر أوحي إليه وأمر بالتبليغ والنبي أوحي إليه ولم 
  بليغ..تيؤمر بال
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  : أذكر صفتين من الصفات الجائزة في حق الرسل.. 8س 
 البيع والمرض غير المنفر..الجواب : 

. 
  : ما أركان اإلسالم ؟ 9س 

 الصوم والحج.،زكاة ال،الصالة  ، الجواب : الشهادتان
  ما أركان اإليمان ؟ 10س

كتبه ورسله واليوم اآلخر وبالقدر خيره وهي اإليمان با ومالئكته 
  وشره..

  العبادات .. - 2 
  
  :أذكر ستا من فرائض الصالة : 1س 

الجواب : النية وتكبيرة اإلحرام والقيام لها والركوع والسجود والرفع 
  منه..
  الت الصالة ..:أذكر خمسا من مبط 2س 

  القهقهة واألكل والشرب أثناء الصالة وتعمد القيىء وترك ركن عمدا..
  صحتها ؟

  ما حكم الصالة ؟  3س 
  الجواب : الصالة واجبة بالكتاب والسنة واإلجماع..

  :ما الزكاة وماحكمها وماه شروطها ؟ 4س
الجواب:  الزكاة حق واجب للفقراء في أموال األغنياء وهي واجبة 

غير الحبوب  وشروطها ملك النصاب وصحة الملك وتمام الحول في
    والركاز والمعدن ومجيء الساعي في الماشية

  شروط صحتها ؟  : ما 5س
  الجواب  :اإلسالم والنية ودفعها لمن يستحقها وإخراجها عند وجوبها..

: ماهي العين وماهو النصاب في الذهب والفضة وماذا يخرج عنهما  6س
  ؟

العين هي الذهب والفضة . والنصاب في الذهب عشرون دينارا  الجواب :
%ويضم  2.5وفي الفضة مائتا درهم والواجب فيهما ربع العشر أو 

  بعضهما لبعض...
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  أصناف الحبوب التي تزكى ؟ أذكر ثالثة منها .. :كم عدد 7س 
: هي  الجواب : تجب الزكاة في عشرين صنفا من الحبوب . ثالثة منها 

  شعير واألرز..القمح وال
  : ما النصاب في الحرث وما الواجب فيه ؟؟ 8س 

شر إذا سقي بماء عأوسق ويخرج عنه ال 5الجواب : النصاب في الحرث 
أو كان عثريا ونصف العشر إذا سقي بالنضح كاآلبار  ناألمطار والعيو

  والحنفيات وأعمال الري ..
  : ما النصاب في اإلبل وماذا يخرج عنه ؟ 9س 

  النصاب في اإلبل خمسة رؤوس ويخرج عنها شاة واحدة.. الجواب :
  ؟؟ 400و  121النصاب في الغنم وماذا يخرج عن   ما 10س 

رأسا يخرج عنها شاتان و  121شاة .  40الجواب : النصاب في الغنم 
رأس يخرج عنها أربعة رؤوس.  400  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


