
يمراجعة ليلة اليمتحان تربية دينية اسليمية 
أول القرآن الكريم  قال ال (تعالى)                                                        

   " سبح ل يما في السموات ويمافي الضرض و هو العزيز الحكيم "
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
.-------------------------------------------------------------------------------------

. .....     خالفوا     ....... أ- اكمل الي قوله تعالى" فإن ال شديد العقاب " ب- يما يمعني ( شاقوا) 
 جـ- أين تقع يايميت ؟ ويماذا فعل اليهود قبل الخروج يمنها ؟  

  ** تقع قرية ياميت علي الحدود المصرية في سيناء .
  ***دمر اليهود قرية ياميت قبل الخروج منها ولم يتبق منها بيت واحد .

د) يمن طبيعة اليهود هدم بيوتهم قبل يمغادضرتها  ..اكتب الية الكريمة التي تدل علي ذلك 
     **قال ال تعالي : (يخربون بيوتهم بايديهم وأيدي المؤمنين ) صدق ال العظيم

ه)لماذا يهدم اليهود اليماكن التى يتركوها؟
            **** حتي ل يستفيد منها الخرين .

و) لم قرضرت الحكويمة المصرية بناء قرية الفيروز ؟
  **** لتكون رمزا لتعمير كل شبر في سيناء 

) يمن سوضرة لقمان   : قال ال تعالى : 2
نن  نما نونلنققد آنتقيننا للقق قن ......الحكمة ......«   نما......اشكر ..... نأ قر نفإإنن قشلك قن ني نونيم إإنل   

قن .....يشكر..... نونيم إسإه  يي ....كفر .... إلننقف نغإن ننل  نن ا .»....حميد .... نفإإ
[ أ ]   أكمل المحذوف يمن اليات .           

  ).......ضعفاا...يمعني (وهنا ) .....السداد في القول والفعل ... [ب]  يما يمرادف ( الحكمة 
  ..المرجع ..  يمعني (المصير) ..رجع..    يمعني (اناب ) ..فطامه...يمعني (فصاله ) 

[جـ]  يما أول نصيحة وجهها لقمان لبنه  ؟ 
  *** عدم الشرك بال عز وجل 

د) يما الحالة الوحيدة التي نعصي فيها والدينا ؟
  *** إذا حاول الوالدان إرغام ولدهما علي الشرك بال .

؟ بال الشرك عن ابنه لقمان نهى لماذا-  هـ
  **** لن الشرك ظلم كبير للنفس والعقل وإنكار للحق .



 :و) أكمل الناقص 
  ..بالمعروف.. ،وباليمر...الدين...( يايمر لقمان ابنه بإقايمة الصلة ، فهي عماد

 علي إيذاء الناس في ذلك ، فالصبر يمن اليموضر التي تحتاج،...الصبر..والنهي عن المنكر 
 ...عزيمة...)الي 

ح) صل (أ) بما يناسبه يمن (ب) :
      (أ)                                                  (ب)

- فصاله                                             (أ) ضعفاا1
- يمرحاا                                              (ب) يمتكبراا2
ال                                             (جـ) فطايمه3 - يمختا
- وهناا                                               (د) يمعجباا بنفسك 4
إر1{3 نحإمي لت اقل نصقو إت نل قصنوا نقل نن نأننكنر ا نك إإ نصقوإت إيمن  قض  لض قغ نوا نك  قشإي نيم إصقد إفي  نواقق ) (19 ({

  ؟.....اعتدل في سيرك ....أ) يما المقصود بـ "اقصد في يمشيك " 
  ؟....بالحمار......ب) بماذا صوضرت الية الكريمة يمن يرفع صوته في الحديث 

ج) يما الداب التي تدعو إليها الية السابقة ؟
 *** العتدال في السير وعدم رفع الصوت اثناء الحديث

) . قال ال – تعالى:4
إيمن لذرضرنيإتي  لت  قسنكن إعنند ...بواد غير ذي زرع ...( ضرنبننا إإرني نأ لموقا...بيتك المحرم ...  نضرنبننا إلليإقي  

قل ...الصل.ة... قجنع ريمنن .....أفئد.ة من الناس .... نفا لهم  قضرلزقق نوا إهقم  قهإو ي إإنلقي لهقم...الثمرات ... نت  نلنعنل
 ٣٧}إبراهيم: 37.)1{....يشكرون ..

أ) يمن الذ ي دعا بهذا الدعاء ؟ ويما المناسبة ؟
** سيدنا إبراهيم عليه السلم دعا بهذا الدعاء عندما ترك زوجته السيد.ة هاجر وابنه سيدنا

  إسماعيل في صحراء جرداء  .
  ....الكعبة الشريفة ....ب) يما المقصود بالبيت الحرام ؟ 

  ثانيا الحديث الشريف          
/   عن أبي هريرة ضرضي ال عنه أن ضرسول ال صلي ال عليه وسلم قال 1

...مادام في مصل ه الذي صلي فيه ما لم يحدث تقول اللهم    ( الملكئكة تصلي علي أحدكم  
"اغفر له اللهم ارحمه ...

 أ- اكمل  الحديث الشريف  .
  ):... ينتقض وضوؤ ه...يما يمعني ( يحدث...تدعو له .. ب –يما يمعنى :(تصلي علي أحدكم) :



 قال – يطوف/ عن عبدال بن عمر- ضرضى ال عنهما- قال :" ضرأيت ضرسول ال 2
...مأعظمك وأعظم حرمتك والذي نفس محمد بيد هبالكعبة ويقول : يماأطيبك وأطيب ضريحك

."لحرمة المؤمن أعظم عند ال حرمة منك ماله ودمه وأن نظن به إل خيرا .....
 أ- اكتب بقية  الحديث الشريف  لرخره .

                    ...يدور ... ب – هات يمعنى : ( يطوف ) 
  .....عبد ال بن عمر ... جـ – يمن ضراوى هذا الحديث ؟ 

 :ثالثا بقية الفروع : السؤال الول اكمل يما يأتي
  ...كثير التأمل ..،...دائم التجوال.. ، ...دائم التفكير...- يمن صفات لقمان الحكيم 1  

 ويدعون لهم ....المؤمنين ...- الملكئكة يحبون 2  

  ...هاجر... ايما الثانية فهي ...سار.ة...- زوجة ابراهيم عليه السلم الولي هي 3  

 قتل الرسول ....بني النضير....- حاول يهود 4

  هـ)    4  (ربيع الول  للهجرة.  ...أربع....-  كان حصاضر بني النضير في السنة 5

 م .1973 في حرب ...يهود اسرائيل ...-  انتصرت يمصر على6

  ...شمال سيناء....- تقع قرية " يايميت " في يمحافظة 7

  ....الخيانة ... ، ...الغدر ...- يمن صفات اليهود 8

  .....يصدر صوتا منكرا.. ، لنه ...كالحمار..- شنبه ال يمن يرفع صوته بأنه 9

والنهي عن المنكر أن تنهاهم....الخير...،- اليمر بالمعروف يمعناه أن تدعو الناس إلى 10
  ....الشر وكل أمر قبيح ....عن 

لرخإلنقت الملكئكة يمن 11 نق الجان يمن ...النور...-  لرخإل نق النسان يمن...النار... ، و لرخإل  ، و
. .....الطين ...

 بالليل.....يسبحون ... ال ، و....يطيعون ... ، وهم ...الخير ...- الملكئكة يعملون 12
والنهاضر .

 ، ثم إلى...فلسطين... ، وقد هاجر إلى ... العراق ...- رخرجت دعوة إبراهيم يمن بلده 13
  ....مصر... .

  ....عين زمزم....- اسم العين التي تفجرت لهاجر 14



 . ...بيت ال الحرام..- يمكة بلد اليمن واليمان ؛ لن بها 15

  .  ...بني للناس .... – بيت ال الحرام ، أول بيت 16

 حول الكعبة . ...الطواف... – يقوم الحجاج بـ 17

  ....مسلم قادر مستطيع... – الحج فرض علي كل 18

  ......نكير...و.....منكر....- الملكان الموكلن بسؤال العبد في قبره هما 19

  .....اسرافيل....- الملك الموكل بالنفخ في الصوضر يوم القيايمة هو 20

  ....المدينة...- ارخذ يهود بني النضير كل أيمتعتهم عند الجلء عن 21

...فج عميق..يمن كل ...الناس...- تقبل ال دعاء إبراهيم فأصبح هذا الواد ي يأتي إليه 22

  ....عين زمزم... سميت ....إسماعيل..العين التى تفجرت يمنها الماء تحت أقدام سيدنا - 23

  ....إسماعيل... وساعده في البناء ابنه ...إبراهيم...- بني الكعبة سيدنا  24

وذلك ...المرو.ة....ثم نزلت فصعدت جبل ...الصفا...- صعدت هاجر إلي جبل 25

 أشواط .....سبعة...يمرات ولهذا يسعي الحجاج ....سبع...

يمن...محمد(ص)...- تقبل ال دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلم – فكانت أيمة 26
ذضرية

ويمن ثمرة دعاكئهما . ....سيدنا إبراهيم ...و ...سيدنا إسماعيل ...

  ....بيت ال الحرام...- يمكة بلد اليمن واليمان لن بها 27

ضع عليمة (  √  ) أيمام العباضرة الصحيحة وعليمة (  ×  ) أيمام العباضرة غير الصحيحة :السؤال الثاني: 
- صدق سيدنا اسماعيل عليه السلم الرؤيا ورخضع لليمر                            (     )1
-  بني آدم عليه السلم بيت ال الحرام                                                   (     )2
- كل تصرفات النسان في بيئته نافعة.                                                   (     )3
- يميكاكئيل هو الملك الموكل بالنفخ في الصوضر  .                                        (    )4
- نصاكئح لقمان لبنه هي نصاكئح كل اب لبنه في كل زيمان                           (    )5



 – الصلة تهذب سلوك النسان لذلك بدأ بها لقمان الحكيم                     (              )6
 – الملكئكة يمخلوقات يمن ناضر                                                        (              )7
 – اليهود أهل غدضر ورخيانة في كل زيمان ويمكان                               (              ) 8
- أنجبت السيدة ساضرة سيدنا إسماعيل السلم                                           (     )9

-  تزوج سيدنا إبراهيم السلم السيدة هاجر المصرية                                 (     )10
- فرض أبو بكر على المسلمين عمر بن الخطاب رخليفة لم يمن بعده.               (     )11
 .                                      (    )1973- استشهد أحمد حمد ي في حرب أكتوبر 12
                            (      )-كان الشهيد أحمد حمد ي قاكئد سلح المشاة.    13
-أشرف الشهيد أحمد حمد ي على إعداد المعابر التي عبرت عليها قواتنا .        (   )14
- ل يمانع يمن ضرفع الصوت ، حينما يكون النسان غاضباا                          (         )15
- للرقب لقمان بالحكيم ؛ لنه يحكم بين الناس بالعدل                                (        ) 16
- ذبح سيدنا إبراهيم ابنه                                                             (             )17
- حاضرب الرسول (ص) اليهود ؛ ليأرخذ أيموالهم .                               (          )18
- المنافقون أشد عداوة يمن الكفاضر .                                                 (        )19
- ترك اليهود يمنازلهم كما هي عند جلكئهم .                                      (        )20
                         (       )دعا إبراهيم عليه السلم قويمه الي عبادة ال وحده- 21

السؤال الثالث :- تخير الجابة الصحيحة يمما بين القوسين : - 
- الذ ي وكل بنزول الوحي هو ....................     ( عزضراكئيل – يميكاكئيل – جبريل ) )1
- الكرام الكاتبون يكتبون أعمال ..............  ( الخــير – الــشــر – كل أعمال النسان )2
- يمعني ( وهنا ) .....................              ( إضعافا – ضعفا – ضعافا  )3
 – الملكئكة يحبــون  .....................        ( المشركون – المؤيمنون – الكافرون )4
-حاصر الرسول يهود بني النضير ( شهراا – عدة أيام – يويمين ) .5
- ألقى ال في قلوب اليهود ( الثقة – الحب – الرعب ) .6
- أول يمسجد لبإني للناس.... ( المسجد القصى – المسجد الحرام – المسجد النبو ي ) .7
 – أول يمسجد لبإني للناس بناه.......... ( آدم – الملكئكة – العرب ) .8
 – لبإني البيت الحرام .............( قبل رخلق آدم – بعد رخلق آدم – في عهد الرسول ) .9

- الذ ي وكل بنزول الوحي هو ............( عزضراكئيل – يميكاكئيل – جبريل )10
- الذ ي وكل بالمطر والرزق هو ................( إسرافيل – ضرضوان – يميكاكئيل )11
- الكرام الكاتبون يكتبون أعمال .........( الخير – الشر – كل أعمال النسان )12
- يمن صفات اليهود .............( الصدق – الغدضر – الرخلص )13



- بني البيت الحرام ............(قبل رخلق آدم – بعد رخلق آدم – في عهد الرسول )14
- ( إذا فلن يضيعنا الرحمن الرحيم ) قاكئل هذه العباضرة ........................15

                                        ( سيدنا إبراهيم – سيدنا إسماعيل – السيدة هاجر )
ب) صل كل اسم يمن أسماء الملكئكة الكرام بالعمل الموكل به :

                    جبريل                                  يموكل بالنفخ في الصوضر يوم القيايمة
                   إسرافيل                                 كان ينزل بالوحي

                     يمالك                                    يموكل بالمطر والنبات والرزق
                   ضرضوان                                  رخازن الناضر
                   عزضراكئيل                                 رخازن الجنة

                    يميكاكئيل                                يسألن العبد في قبره
                    يمنكر ونكير                           يقبض الضرواح 

  يمن قصة ( عبدالرحمن بن عوف ) 
ويمتي ؟ العبارة هذه قائل . يمن يمال و ادبا و علما يمملوءة اليمين عوف بن  ) خزائن ( أ 

 ؟ قالها
ظظم ششام ، وقد كان ذاهابا إليه ؛ ليين شطاعون في ال ** عمر بن الخطاب ، وقد قالها حين سمع بال
يخل ، واحتاج إلا ى سندد من حديث رسول ال – صشلا ى ششام أم ل يد يخل ال أمور ه، فاحتار ، أيد

  ال عليه وسشلم - 
شرسول الذي قال فيه : " إذا فأقبل عبدالرحمن بن عوف فاستشارو ه ، فذكر لهم حديث ال

ارا دض وأنتم بها ، فل تخرجوا ففرا دض ، فل يتقفدموا  عليه ، وإذا وقع بأر شطاعون بأر سمعتم بال
  منه " .
ضع عليمة (  √  ) أيمام العباضرة الصحيحة وعليمة (  ×  ) أيمام العباضرة غير الصحيحة :( ب ) 

- كانت حياة المسلمين في المدينة جهادا يمتصل                                           (      )1 
- اعترض عبد الرحمن بن  عوف علي استخلف أبي بكر لعمر                       (      )2 
- استطاع    عبد الرحمن بن  عوف أن ينظم وقته بين العمل والجهاد والعلم       (      )3 

- كان عبدالرحمن بن عوف يفرح ويطمئن كلما نظر إلى ثروته الضخمة            (      ) 4
- كان عبدالرحمن بن عوف أحد الستة الذين ارختاضرهم عمر لتورلي الخلفة يمن بعده .5
لمنتجه6 لمسإلمين ال  – اعترض عبدالرحمن بن عوف على قيادة عمر بن الخطاب لجيش ال

لفاضرس.                                                                                                 (  )
(ج) تخيرا لجابة الصحيحة يمن يما بين القوسين فيما يأتي 

) كانت أول غزوة في السلم ..........................                 (بدضر ـــ احد ـــ الخندق)1



) فى غزوه (احد) افلت النصر يمن المسلمين بسبب .............................2
                            (كثرة العداد ـــ قله أسلحة المسلمين ـــ رخطا يمن ضريماة المسلمين)

) قاد عبد الرحمن بن عوف سريه ضخمه فى العام السادس للهجرة الى ............3
                                                                          (يمكة ـــ الشام ـــ دويمة الجندل)

السؤال الثاني : (إنه  عبد الرحمن بن عوف  القاكئد المحنك المشهوضر الوقعات وسوف ل
تطيقون سيفه الباتر إذا حاضربتموه ) .     

 ــ  يمعنى ( الباتر ) :  -  ( القاطع ــ الواضح ــ الليمع) 1   
ــ قاكئل العباضرة السابقة : - ( على بن أبى طالب – أبو جهل – الصبغ بن عمرو ) .2  
 عبد الرحمن بن عوف أن يتزوج يمن .......................-  أيمر الرسول 3

                     ( تماضر بنت الصبغ –  فاطمة بنت يمحمد –  أسماء بنت أبي بكر ) 
-  ضرزق ال عبد الرحمن بن عوف ولادا أسماه …….( يمحمادا –  عوافا –  عبد الرحمن )4

(د) كان عبدالرحمن بن عوف يحب الرسول أكثر يمن حبه لنفسه ، يما الدليل على ذلك ؟
**الدليل علا ى ذلك أنه في غزو.ة أحد حينما أخطأ الرما.ة ، وتركوا أماكنهم ؛ ليأخذوا الغنائم

،استغل الكفار ذلك الخطأ ، وحاولوا قتل الرسول ، فأسرع عبدالرحمن بن عوف مع
المسلمين يفدون الرسول – صلا ى ال عليه وسلم - بأرواحهم ، ل يهتمون بالضربات التي

  تصيبهم ، حتا ى استطاعوا إنقاذ الرسول – صلا ى ال عليه وسلم - من الموت .
 ،...عثمان بن عفان ...-  حصر عبدالرحمن بن عوف النترشيح للخلفة في 1 اكمل :

 ....علي بن أبي طالب... 
:- لماذا كان عبدالرحمن بن عوف يفرح عنديما تزداد أضرباحه وأيمواله ؟1س 

ال إلا ى السلطان والجا ه كغير ه ، بل ليؤدي حق ال وحق عباد ه ، ** لنه ل يتخذ هذا المال سبي
فطي المسكين والفقير ، ويبر ذوي القربا ى ، ويجهز الجيوش الغازية .   فيعين المحتاج وييع

 : لماذا رخلع عبدالرحمن بن عوف نفسه يمن النترشيح ؟2س 
ال في اختيار من يصيلح للخلفة . **- ليكون عاد

لعلنق3س لعلنقي يمن ذلك اليمر ، ووضعته في   : - " اللهم إرني رخلعت يما في 
عثمان " 

إعنباضرة ؟ ويمتى قالها ؟ نيمن قاكئل هذه ال أ – 
يمسفلمين في أمر تولية عثمان **- عبدالرحمن بن عوف،وقالها في المسجد،بعد أن استشار ال

  أو علي.
ب – يما النتيجة التي انتهت إليها الحداث بعد ذلك ؟ 



يمسفلمون سارعوا إليه ، وبايعو ه   .**- ال


