
 

(1) 

 

 االبتدائي األولالصف   الرتبية الدينية

 الفصل الدراسي الثاني

 األسئلة
 سورة العصر

  -: من سورة "العصر" :أكمل مما بين القوسين1س

(– – – – ) 

 

( أمام العبارة ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ): ضع عالمة )2س

 الخاطئة :

 ( )    خسر معناها خسران وهالك . يلف -1

 ( ) . بالخوففى اآليات  -سبحانه وتعالى-وصانا اهلل  -2

 ( ) بالخير . تواصوا بالحق أى أوصى بعضهم بعًضا -3

  -:أكمل الفراغ بالكلمات اآلتية :3س

 ا بالخير "أوصى بعضهم بعًض –" خسران وهالك 

 خسر معناها ........................... يلف -1

 .......................معناها تواصوا بالحق -2



 

(2) 

 

 االبتدائي األولالصف   الرتبية الدينية

 الفصل الدراسي الثاني

  

  سورة الشرح 

  -:من سورة "الشرح":أكمل مما بين القوسين 1س

(- – – – – –  ) 

"

     -: صل المجموعة )أ( ما يناسبها من المجموعة )ب( : 2س

 )ب(       )أ( 

 اجتهد فى العبادة ) (  -    وزرك ) الوزرهو ( -1

 الحمل الثقيل ) ( -     نقض ظهرك أ -2

 (أتعب ظهرك )  -      فانصب  -3



 

(3) 

 

 االبتدائي األولالصف   الرتبية الدينية

 الفصل الدراسي الثاني

 سورة الكوثر

  -: من سورة "الكوثر" : أكمل اآليات الكريمة1س

(– –  ) 

   -( :( أوعالمة ): ضع عالمة )2س

 (  )   العيد بعد الصالة . نذبح خروف -1

 ( )    يتم الذبح فى عيد الفطر . -2

 ( )  النيل .نهر (صلى اهلل عليه وسلم)أعطى اهلل محمد  -3

   -: اختر الكلمة المناسبة مما بين القوسين :3س

 .اذبح (  – رفًقا )  معنى انحر .............. -1

 .( الشر الكثير  –الخير الكثير  ) معنى الكوثر ............ -2



 

(4) 

 

 االبتدائي األولالصف   الرتبية الدينية

 الفصل الدراسي الثاني

 سورة قريش
  -:مما بين القوسين من سورة "قريش": أكمل 1س

(– –  -  ) 

"

   -( :( أوعالمة ): ضع عالمة )2س

 (  )    . كإيالف معناها خسران وهال -1

 ( )  .  -سبحانه وتعالى -رب هذا البيت هو اهلل  -2

 (  )   لقريش رحلتين في الشتاء والخريف.  -3

   -أكمل الفراغ بالكلمات اآلتية :: 3س

 األلفة( –)الصيف 

 ........................معناها ": الفإي" -1

 رحلة قريش تكون في الشتاء و ........................  -2

 



 

(5) 

 

 االبتدائي األولالصف   الرتبية الدينية

 الفصل الدراسي الثاني

 
 سورة التني

  -:"التينمما بين القوسين من سورة ": أكمل 1س

(– – - ) 

   -:أمام العبارات اآلتية( ( أوعالمة ): ضع عالمة )2س

 (  )   نين جبل بمكة المكرمة. يطور س -1

 (  ) الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر عظيم.  -2

 (  )   صورة.  أسوأفي  خلق اهلل اإلنسان -3

   -:اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين : 3س

 جبل الطور باإلسكندرية(  –.)جبل الطور بسيناء "طور سينين"معنى:  -1



 

(6) 

 

 االبتدائي األولالصف   الرتبية الدينية

 الفصل الدراسي الثاني

 سورة القدر
  -:"القدرمما بين القوسين من سورة ": أكمل 1س

(–  – ) 

   -:صل من المجموعة )أ( ما يناسبها من المجموعة )ب( : 2س

 )ب(      )أ( 

 جبريل ملك الوحي.  -    ليلة القدر  -1

 ة الشرف العظيم. ليل -     الروح  -2

   -( أمام العبارات اآلتية:( أوعالمة ): ضع عالمة )3س

 (  )   شهر. مائة ليلة القدر خير من   -1

 (  )   ملك الوحي.  الروح هو جبريل  -2

 



 

(7) 

 

 االبتدائي األولالصف   الرتبية الدينية

 الفصل الدراسي الثاني

 الوضوء
  -: أكمل :1س

 النظيف ( –يتوضأ  –) طهارة 

 اهلل يحب المسلم ....................................... -1

 الوضوء نظافة و ....................................  -2

 .................يجب أن  يإذا أراد المسلم أن يصل -3

  -: اختر :2س

 طاهر (  –) غير طاهر   ء ................المسلم يتوضأ بما -1

 بعد (  –) قبل   يتوضأ المسلم ........... الصالة  -2

 ثالث مرات (  –) مرتين   فى الوضوء نغسل الوجه .......... -3

   -( :( أوعالمة ): ضع عالمة )3س

 ( )  نغسل قدمينا إلى الركبتين . -1

 ( )  اهلل ال يحب المسلم النظيف . -2

 ( )  أ بماء طاهر .المسلم يتوض -3

  -: صل كل عبارة بما يناسبها : 4س

 ) (  .إلى المرفقين -      نتمضمض  -1

 ) ( .ثالث مرات -   بعد الوضوء نذهب إلى  -2

 ) ( .الصالة -     نغسل أيدينا  -3



 

(8) 

 

 االبتدائي األولالصف   الرتبية الدينية

 الفصل الدراسي الثاني

 الصالة 
  -: اختر :1س

 سبحان اهلل (  –) اهلل أكبر   الصالة تبدأ بكلمة ................ -1

 العظيم ( يسبحان رب –األعلى  ي) سبحان رب ل ............فى الركوع نقو  -2

 ثالث (  –) أربع    .صالة الظهر ........... ركعات -3

  -: أكمل :2س

 النظام (  –ركعتان  –) القبلة 

 الصالة تعلمنا .................. -1

 إلى .................... ييتجه المسلم وهو يصل -2

 ...................صالة الصبح ................... -3

  -: رتب الصلوات اآلتية كما نصليها :3س

 ( )  صالة الظهر. -1

 ( )  صالة المغرب . -2

 ( )  صالة العصر . -3

 ( )  صالة العشاء . -4

 ( )  صالة الصبح . -5

 

 



 

(9) 

 

 االبتدائي األولالصف   الرتبية الدينية

 الفصل الدراسي الثاني

 

 الصالة  تابع 

   -:أمام العبارات اآلتية ( ( أوعالمة ): ضع عالمة )1س

 ( )    صالة العشاء ثالث ركعات . -1

 ( )  الركعة األولى نقرأ الفاتحة فقط .فى  -2

 ( )  فى السجود نقول سبحان ربى األعلى . -3

 ( ) فرض اهلل الصالة على كل مسلم ومسلمة . -4

  ( )  عدد الصلوات المفروضة أربع صلوات . -5

  -: صل كل عبارة بما يناسبها : 2س

  ) ( ثالث ركعات       المسلم ييجب أن يصل -1

 ) (بخشوع       صالة المغرب  -2

 ) (النظافة       صالة العصر  -3

 ) (أربع ركعات       اإلسالم دين  -4



 

(11) 

 

 االبتدائي األولالصف   الرتبية الدينية

 الفصل الدراسي الثاني

 

 أدب وذوق / الثالثة الوحدة 
  -:مما بين القوسين أكمل الجمل اآلتية -1

 الوضوء( –الكبير  –أحسنا  –الرسول  –)فاطمة 

  . ^  ...............الحسن والحسين جدهما  -1

 . ...............ي السيدة هأم الحسن والحسين  -2

 الوضوء. ...............في الدرس توضأ الحسن والحسين فـ -3

 . ...............يجب أن نحسن  -4

 . ...............يجب أن نحترم  -5

 :ختر ا -2

 ( . فاطمة –أم الحسن والحسين هي السيدة )سلمى  -1

 آدم( .  – ^محمدالحسن والحسين جدهما ) -2

 ( والصغير. الكبير –ال يجب أن نحترم )األطف -3

 مرأة(  ال يحسن الوضوء. ا – رجلرأى الحسن والحسين ) -4

 

 



 

(11) 

 

 االبتدائي األولالصف   الرتبية الدينية

 الفصل الدراسي الثاني

 

 قصة أبى هلب وزوجته
  -مما بين القوسين: -:اآليات الكريمة من سورة " المسد "أكمل  -1

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

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

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

  -أمام العبارة الخاطئة:)×( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة √ضع عالمة )

 ( )   مؤدب ال يشتم أحًدا.  ^تعلمت أن محمًدا  -

 ( )  .^ تعلمت أن أبا لهب وزوجته كانا يؤذيان الرسول -

 (  )  ؤذون الناس. ي يكر  الاالمين اليين تعلمت أن اهلل -

  ( )   تعلمت أن الكافرين سوف يدخلون الجنة.  -

  -أكمل اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: -3

 النار( –كافًرا  –مكة  –)أم جميل 

 ليدعوهم إلى اإلسالم. ...............أهل  ^جمع الرسول  -1

 . ...............أبو لهب زوجته تسمى  -2

 . ...............سيدخالن  أبو لهب وزوجته -3

 . ...............أبو لهب كان رجاًل  -4



 

(12) 

 

 االبتدائي األولالصف   الرتبية الدينية

 الفصل الدراسي الثاني

 

 الوحدة الرابعة
 وبالوالدين إحساًنا

أمام العبارة )×( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة √ضع عالمة ) -1

  -الخاطئة:

 ( )      الوالدان هما األب واألم. -1

 (  )    أمرنا اهلل أن نحسن إلى الوالدين.  -2

 (  )  الوالدين.  إلى ءأن نسي ^يأمرنا الرسول  -3

   -اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:اختر -2

 األخ واألخت(.  – األب واألمالوالدن هما ) .1

 خمسة( أشهر.  –حملتني أمي في بطنها )تسعة  .2

 ( األم واألب –)األب فقط  ىيجب أن نحسن إل .3



 

(13) 

 

 االبتدائي األولالصف   الرتبية الدينية

 الفصل الدراسي الثاني

 أسرة مسلمة سعيدة
لعبارة أمام ا)×( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة √ضع عالمة ) -1

  -الخاطئة:

 (  )      يحب أسرته كثيًرا.  يٌّعل .1

 (  )   جازة مع األسرة في الحديقة. إلا يٌّعليقضي  .2

 (  )    الحمد هلل". "  يقول عليٌّ قبل األكل .3

  -مما بين القوسين:اإلجابة الصحيحة اختر  -2

 نظيفة( –أسرته  –)الطعام 

نها في اويضع...............وأخته أسماء يجمعان بقايا   يٌّعل .1

 الت. سلة المهم

 وجميلة . ...............لتكون ؛ يجب أن نحافظ على الحديقة  .2

 كثيًرا. ...............يحب   يٌّعل .3



 

(14) 

 

 االبتدائي األولالصف   الرتبية الدينية

 الفصل الدراسي الثاني

 الزمالء واألصحاب

أمام العبارة )×( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة √ضع عالمة ) -1

  -الخطأ:

 (  )   تحية اإلسالم هي السالم عليكم.  .1

 (  )    .نتعلم في المدرسة الدروس النافعة .2

 (  )  إذا مرض صديقي أسأل عنه وأزور .  .3

 (  )    يجب أن نحب أنفسنا فقط.  .4

  -اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:-2

 حزن( وسرور.  – فرحأقابل أصدقائي في المدرسة بـ ) .1

 (. هال أعطي – هأعطيطلب صديقي شيًئا )إذا  .2

  ( لكل الناس.الخير –ب أن نحب )الشر يج .3

 

 



 

(15) 

 

 االبتدائي األولالصف   الرتبية الدينية

 الفصل الدراسي الثاني

 اإلجابة
  

 سورة العصر
  -: "العصر" سورة  من :أكمل مما بين القوسين1س

(– – – – ) 

( أمام العبارة ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ): ضع عالمة )2س

 الخاطئة:

 ()     خسر معناها خسران وهالك . يلف -1

 (×)  . بالخوففى اآليات  -سبحانه وتعالى-وصانا اهلل  -2

 ()  بالخير . تواصوا بالحق أى أوصى بعضهم بعًضا -3

  -:أكمل الفراغ بالكلمات اآلتية :3س

 ا بالخير "أوصى بعضهم بعًض –" خسران وهالك 

 .خسران وهالك:  خسر معناها يلف  -1

 .أوصى بعضهم بعضا بالخير تواصوا بالحق :  -2

  

 



 

(16) 

 

 االبتدائي األولالصف   الرتبية الدينية

 الفصل الدراسي الثاني

  سورة الشرح 
  -:من سورة "الشرح" :أكمل مما بين القوسين 1س

(- – – – – –  ) 

"

  -: صل المجموعة )أ( ما يناسبها من المجموعة )ب( : 2س

 )ب(        (أ)

 (3)اجتهد فى العبادة  -    وزرك ) الوزرهو ( -1

 (1) الحمل الثقيل -     نقض ظهرك أ -2

 (2)أتعب ظهرك  -      فانصب  -3

 

 
 



 

(17) 

 

 االبتدائي األولالصف   الرتبية الدينية

 الفصل الدراسي الثاني

 
 سورة الكوثر

  -:من سورة " الكوثر ": أكمل اآليات الكريمة 1س

(– –  ) 

   -( :( أوعالمة ): ضع عالمة )2س

  ()    بعد الصالة .نذبح خروف العيد  -1

 ()     يتم الذبح فى عيد الفطر . -2

 ()  النيل . نهر )صلى اهلل عليه وسلم(أعطى اهلل محمد  -3

   -: اختر الكلمة المناسبة مما بين القوسين :3س

 (  اذبح – رفًقا) رفًقا.  معنى انحر .............. -1

 (  الشر الكثير – الخير الكثير ) معنى الكوثر ............ -2

 

 



 

(18) 

 

 االبتدائي األولالصف   الرتبية الدينية

 الفصل الدراسي الثاني

 
 سورة قريش

  -:مما بين القوسين من سورة "قريش": أكمل 1س

(– –  -  ) 

"

  

   -( :( أوعالمة ): ضع عالمة )2س

 ( )    . كإيالف معناها خسران وهال -1

 ()  . -سبحانه وتعالى-رب هذا البيت هو اهلل  -2

 (×)   لقريش رحلتين في الشتاء والخريف.  -3

   -أكمل الفراغ بالكلمات اآلتية :: 3س

 األلفة( –)الصيف 

 .األلفة: معناها "إيالف" -1

 .الصيفرحلة قريش تكون في الشتاء و   -2



 

(19) 

 

 االبتدائي األولالصف   الرتبية الدينية

 الفصل الدراسي الثاني

 

 سورة التني
  -:مما بين القوسين من سورة "التين": أكمل 1س

(– – - ) 

   -( أمام العبارات اآلتية:( أوعالمة ): ضع عالمة )2س

 ( ×)   طور سنين جبل بمكة المكرمة.  -1

 ( ) الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر عظيم.  -2

 ( ×)   صورة.  أسوأخلق اهلل اإلنسان في  -3

   -:مما بين القوسين  اختر اإلجابة الصحيحة: 3س

  (جبل باالسكندرية  – جبل الطور بسيناء)معنى: "طور سينين":  -1



 

(21) 

 

 االبتدائي األولالصف   الرتبية الدينية

 الفصل الدراسي الثاني

 سورة القدر
  -:مما بين القوسين من سورة "القدر": أكمل 1س

(–  – ) 

 

   -:صل من المجموعة )أ( ما يناسبها من المجموعة )ب( : 2س

 )ب(      )أ( 

 جبريل ملك الوحي.  -    ليلة القدر  -1

 ة الشرف العظيم. ليل -     الروح  -2

   -( أمام العبارات اآلتية:( أوعالمة ): ضع عالمة )3س

 ( ×)   شهر.  مائةليلة القدر خير من   -1

 ( )   الروح هو جبريل ملك الوحي.   -2

 



 

(21) 

 

 االبتدائي األولالصف   الرتبية الدينية

 الفصل الدراسي الثاني

 الوضوء
  -: أكمل :1س

 النظيف ( –يتوضأ  –) طهارة 

  . النظيفاهلل يحب المسلم   -1

 . طهارةو الوضوء نظافة   -2

 . يتوضأيجب أن  يإذا أراد المسلم أن يصل  -3

  -: اختر :2س

 (  طاهر –المسلم يتوضأ بماء ................) غير طاهر  -4

 بعد (  – قبل)  .يتوضأ المسلم ........... الصالة -1

 (  مرات ثالث –فى الوضوء نغسل الوجه ..........) مرتين  -2

   -:أمام العبارات اآلتية( ( أوعالمة ): ضع عالمة )3س

 ()  نغسل قدمينا إلى الركبتين . -1

 ()  اهلل ال يحب المسلم النظيف . -2

 ()  المسلم يتوضأ بماء طاهر . -3

  -: صل كل عبارة بما يناسبها : 4س

 ( 3)إلى المرفقين      نتمضمض  -1

 ( 1)مرات ثالث    بعد الوضوء نذهب إلى  -2

 ( 2)الصالة      نغسل أيدينا  -3



 

(22) 

 

 االبتدائي األولالصف   الرتبية الدينية

 الفصل الدراسي الثاني

 الصالة 
  -: اختر :1س

 سبحان اهلل (  – اهلل أكبر)  الصالة تبدأ بكلمة ................ -1

 ( العظيم يسبحان رب –األعلى  ي) سبحان ربفى الركوع نقول ............  -2

 ثالث (  – أربع)  .صالة الظهر ........... ركعات -3

  -:أكمل :2س

 النظام (  –ركعتان  –لة ) القب

 .النظامالصالة تعلمنا  -4

 .القبلةإلى   ييتجه المسلم وهو يصل -5

 .ركعتانصالة الصبح  -6

  -: رتب الصلوات اآلتية كما نصليها :3س

 (2) صالة الظهر . -1

 (4) صالة المغرب . -2

 (3) صالة العصر . -3

 (5) صالة العشاء . -4

 (1) صالة الصبح . -5

 

 



 

(23) 

 

 االبتدائي األولالصف   الرتبية الدينية

 الفصل الدراسي الثاني

 تابع الصالة 
   -: أمام العبارات اآلتية (أوعالمة )( : ضع عالمة )1س

 ()    صالة العشاء ثالث ركعات . -1

 ()  فى الركعة األولى نقرأ الفاتحة فقط . -2

 ()  األعلى . يفى السجود نقول سبحان رب -3

 () فرض اهلل الصالة على كل مسلم ومسلمة . -4

  ()   عدد الصلوات المفروضة أربع صلوات . -5

  -سبها :: صل كل عبارة بما ينا 2س

  ( 2) ثالث ركعات     المسلم  ب أن يصلييج -1

  (  1)بخشوع      صالة المغرب  -2

 (4) النظافة     صالة العصر  -3

 (3)أربع ركعات       اإلسالم دين  -4

 



 

(24) 

 

 االبتدائي األولالصف   الرتبية الدينية

 الفصل الدراسي الثاني

 

 أدب وذوق / الثالثة الوحدة 
  -:مما بين القوسين أكمل الجمل اآلتية -1

 الوضوء( –الكبير  –أحسنا  –الرسول  –)فاطمة 

  . ^  الرسولالحسن والحسين جدهما  -1

 . فاطمةي السيدة هأم الحسن والحسين  -2

 الوضوء.  سناحأفي الدرس توضأ الحسن والحسين فـ -3

 . الوضوءيجب أن نحسن  -4

 . الكبيريجب أن نحترم  -5

 :ختر ا -2

 ( . فاطمة –أم الحسن والحسين هي السيدة )سلمى  -1

 آدم( .  – ^محمدالحسن والحسين جدهما ) -2

 ( والصغير. الكبير –ال يجب أن نحترم )األطف -3

 مرأة(  ال يحسن الوضوء. ا – رجلرأى الحسن والحسين ) -4

 

 



 

(25) 

 

 االبتدائي األولالصف   الرتبية الدينية

 الفصل الدراسي الثاني

 

 قصة أبى هلب وزوجته
  -مما بين القوسين: -:اآليات الكريمة من سورة " المسد "أكمل  -1

  -أمام العبارة الخاطئة:)×( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة √ضع عالمة )

 (√)   مؤدب ال يشتم أحًدا.  ^تعلمت أن محمًدا  -

 (√)  .^ ن الرسولاتعلمت أن أبا لهب وزوجته كانا يؤذي -

 ( √)  ؤذون الناس. ي يكر  الاالمين اليين تعلمت أن اهلل -

 ( ×)   تعلمت أن الكافرين سوف يدخلون الجنة.  -

  -أكمل اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: -3

 النار( –كافًرا  –مكة  –)أم جميل 

 ليدعوهم إلى اإلسالم.  مكةأهل  ^جمع الرسول  -1

 . أم جميلأبو لهب زوجته تسمى  -2

 . النارسيدخالن  أبو لهب وزوجته -3

 . كافًراأبو لهب كان رجاًل  -4



 

(26) 

 

 االبتدائي األولالصف   الرتبية الدينية

 الفصل الدراسي الثاني

 

 الوحدة الرابعة
 وبالوالدين إحساًنا

أمام العبارة )×( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة √ضع عالمة ) -1

  -الخاطئة:

 (√)      الوالدان هما األب واألم. -1

 ( √)    أمرنا اهلل أن نحسن إلى الوالدين.  -2

 ( ×)  الوالدين.  إلى ءأن نسي ^يأمرنا الرسول  -3

   -اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:اختر -2

 األخ واألخت(.  – األب واألمالوالدن هما ) .4

 خمسة( أشهر.  –حملتني أمي في بطنها )تسعة  .5

 ( األم واألب –)األب فقط  ىيجب أن نحسن إل .6



 

(27) 

 

 االبتدائي األولالصف   الرتبية الدينية

 الفصل الدراسي الثاني

 أسرة مسلمة سعيدة
لعبارة أمام ا)×( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة √ضع عالمة ) -1

  -الخاطئة:

 ( √)      يحب أسرته كثيًرا.  يٌّعل .4

 ( √)   جازة مع األسرة في الحديقة. إلا يٌّعليقضي  .5

 ( ×)    الحمد هلل". "  يقول عليٌّ قبل األكل .6

  -مما بين القوسين:اإلجابة الصحيحة اختر  -2

 نظيفة( –أسرته  –)الطعام 

نها في سلة اويضع الطعاموأخته أسماء يجمعان بقايا   يٌّعل .4

 الت. المهم

 وجميلة .  نظيفةلتكون ؛ يجب أن نحافظ على الحديقة  .5

 كثيًرا.  أسرتهيحب   يٌّعل .6



 

(28) 

 

 االبتدائي األولالصف   الرتبية الدينية

 الفصل الدراسي الثاني

 الزمالء واألصحاب

أمام العبارة )×( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة √ضع عالمة ) -1

  -الخطأ:

 ( √)   تحية اإلسالم هي السالم عليكم.  .5

 ( √)    .نتعلم في المدرسة الدروس النافعة .6

 ( √)  إذا مرض صديقي أسأل عنه وأزور .  .7

 ( ×)    يجب أن نحب أنفسنا فقط.  .8

  -اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:-2

 حزن( وسرور.  – فرحأقابل أصدقائي في المدرسة بـ ) .4

 (. هال أعطي – هأعطيطلب صديقي شيًئا )إذا  .5

 ( لكل الناس. الخير –ب أن نحب )الشر يج .6

 

 


