
( الشرائح ) فقط التقديميالرجاء المراجعة من العرض ..  أختي العزيزة 

دعاءنا للجميع بالنجاح والفالح  

نادية أهلي / أ -:المعلمتان 

بلقيس عبدهللا الريس / أ

12/10/2017سيعقد اختبار التربية اإلسالمية يوم الخميس الموافق 

آداب دخول المنزل والخروج منه / سورة البروج -:وسيضم الدروس التالية 

مراجعة 

التقويم 

األول 



-:حبيبي الصغير ردد 

( رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ) 



: قال تعالى 

*  وهو الغفور الودود * إنه هو يبديء ويعيد * إن بطش ربك لشديد )) 

((فعال لما يريد * ذو العرش المجيد 

-:عزوجلاستخرج من اآليات السابقة ثالث صفات هلل -3

1...............................2 ......................3 ...........................

لماذا ذكر هللا تعالى أنه الغفور الودود بعد ذكره لشدة عذابه ؟؟-1
..................................................................................................................................

بماذا تشعر حين تعلم أن هللا تعالى هو الغفور الودود ؟؟-2
....................................................................................................................................



-:قال تعالى  

قتل * وشاهد ومشهود * و اليوم الموعود * والسماء ذات البروج  ) 

*  إذ هم عليها قعود * النار ذات الوقود * أصحاب األخدود 

*  وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود 

بم أقسم هللا تعالى في بداية السورة الكريمة ؟؟؟ / أ 
.............................................................................................................

-:أجب عما يلي 

ة ؟لماذا توعد هللا تعالى أصحاب األخدود بالعذاب يوم القيام/ ب 
..................................................................................................................



ال إله 

إال هللا 

وحده ال 

شريك له 

له الملك 

وله الحمد 

وهو على 

كل شيء 
قدير 

رطب لسانك

بذكر هللا
وردد 



-:اذكر ثالثة أعمال لتكون مؤمنا لشرع هللا تعالى 

1.......................................

2.......................................
3.......................................

1..............................................................

2..............................................................
3..............................................................

.اذكر ثالثة أمور أساعد فيها أسرتي في البيت 



-:الرقم المناسب للكلمة أمام المعنى المناسب ضع

المعنى  الرقم الكلمة م

لعباده محب الاللطيف الكبيرالفوز 1

الشق العظيم في األرض  البروج 2

بالطرد من رحمة هللا والهالك الدعاء األخدود 3

هللا انتقام قتل 4

عة المجموعات العظيمة من النجوم العالية والمرتف اليوم الموعود 5

الذي خلق الخلق من العدم  المعيد  6

الساتر للذنوب الودود 7

الذي يعيدهم بعد الموت  بطش 8

يوم القيامة  الغفور 9

األبدي في الجنة النعيم المبديء 10



خذ قسطا من الراحة 



صالح  عليه السالم آدم عليه السالم موسى عليه السالم  

عليه السالم هودمحمد عليه السالم ابراهيم عليه السالم  

موسى  عليه السالم صالح عليه السالم شعيب عليه السالم  

-:لون  اإلجابة الصحيحة فيما يلي 

-:فرعون قوم  سيدنا -3

(هل أتاك حديث الجنود ) يخاطب هللا تعالى في قوله -2

-:ثمود قوم  سيدنا -1

-:الكتاب الذي حفظه هللا من التغيير والتبديل هو -4

االنجيل القرآن الكريم التوراة 



ترتيب المنزل إلقاء السالم دعاء الخروج 

-:وال قوة إال باهلل دعاء والحولبسم هللا ، توكلت على هللا -7

بسم هللا ولجنا وبسم هللا خرجنا وعلى ربنا توكلنا دعاء -6

-:من آداب دخول المنزل -5

-:للنبي صلى هللا عليه وسلم الهدف من ذكر قصص األقوام السابقة -8

للتعذيب للعظة والعبرة للسخرية 

دعاء الخروج 

دعاء ختم المجلس 

دعاء الدخول 

دعاء الخروج 

دعاء ختم المجلس 

دعاء الدخول 



أنزل لقوم معين صالح لكل زمان ومكانحرف وبدل 

-:إعطاء هللا تعالى فرصة للتوبة للذين أحرقوا المؤمنين دليل على-11

-:وصف هللا الجنة بالفوز الكبير دليل على -10

-:من صفات القرآن الكريم -9

-:علمت أن هللا هو الحميد فعلي -12

أشرك به أحمده وأشكره فأعصيه 

االنتقام 

انتقام هللا لهم

غضب هللا 

تعذيبهم 

عظمة الجنة ومنزلتها 

رحمة هللا لعباده



عطر فمك
بالصالة على النبي 



-:ضح رأيك في المواقف التالية و

غير موافق موافق فـــــــــــــــــوقــــــــــــــــــمـــــــال

.يضرب أخوه الصغير إذا أخطأ في حقه 1

.المخصص عند الدخولضع حذاءه في المكاني-2

.من والديه اإلستئذانيخرج من المنزل دون -3

.يدخل المنزل دون أن يلقي السالم4

.يعود إلى المنزليقبل رأس والديه عندما5

يردد دعاء الدخول والخروج من المنزل 6

.بصوت مرتفع ويزعج إخوانه يذاكر7

.يسمي هللا ويدعو عند دخول المنزل8

.يتسلق األسوار وال يدخل من الباب9

لحةيبيع السلع للناس وهو يعلم أنها غير صا10

إذا نصحه أحد رفض ، واصر على ما يفعل -11



1........................................

2........................................
3........................................
4........................................
5........................................

1........................................

2........................................
3........................................
4........................................
5........................................

1........................................

2........................................
3........................................
4........................................
5........................................

دعاء الدخول 3السالم        2اللعب مع إخوتي   1

دعاء الخروج 6المحافظة على الهدوء 5اإلستئذان4

مساعدة الوالدين8عدم التأخير         7

آداب الدخول 
آداب الخروج  

آداب المنزل 

صنف حسب المدون ادناه 



-:الدالة على المعاني التالية االياتاستخرج 

....................................انتقام هللا شديد -1

.......................هللا يحب عباده ويستر ذنوبهم -2

( 14) وهو الغفور الودود ( 13) إنه هو يبدئ ويعيد ( 12)إن بطش ربك لشديد ))

( 17)هل أتاك حديث الجنود ( 16)فعال لما يريد( 15)ذو العرش المجيد 

(20)وهللا من ورائهم محيط ( 19)بل الذين كفروا في تكذيب (18) فرعون وثمود 
22)في لوح محفوظ ( 21)بل هو قرآن مجيد 

؟اقبها هللا تعالىعقوام ألاذكر أسماء 



-:قارن وأكمل الجدول الموضح أدناه 

أصحاب األخدود  المؤمنون الصادقون  وجه المقارنة

العمل 

النتيجة 



نموذج اإلجابات 



-:الرقم المناسب للكلمة أمام المعنى المناسب ضع

المعنى  الرقم الكلمة م

لعباده محب الاللطيف 7 الكبيرالفوز 1

الشق العظيم في األرض  3 البروج 2

بالطرد من رحمة هللا والهالك الدعاء 4 األخدود 3

هللا انتقام 8 قتل 4

فعة المجموعات العظيمة من النجوم العالية والمرت 2 اليوم الموعود 5

الذي خلق الخلق من العدم  10 المعيد  6

الساتر للذنوب 9 الودود 7

الذي يعيدهم بعد الموت  6 بطش 8

يوم القيامة  5 الغفور 9

األبدي في الجنة النعيم 1 المبديء 10



: قال تعالى 

((فعال لما يريد * ذو العرش المجيد * وهو الغفور الودود * إنه هو يبديء ويعيد * إن بطش ربك لشديد )) 

-:وجلاستخرج من اآليات السابقة ثالث صفات هلل عز-3

1...............................2 ......................3 ...........................

لماذا ذكر هللا تعالى أنه الغفور الودود بعد ذكره لشدة عذابه ؟؟-1

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

بماذا تشعر حين تعلم أن هللا تعالى هو الغفور الودود ؟؟-2

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

ألن هللا يحب عباده الذين يرجعون إليه بالتوبة 

بالراحة والطمأنينة والسعادة 

......الودود / الغفور / المعيد / المبديء 



-:اذكر ثالثة أعمال لتكزن مؤمنا لشرع هللا تعالى 

1.......................................

2.......................................
3.......................................

1..............................................................

2..............................................................
3..............................................................

.اذكر ثالثة أمور أساعد فيها أسرتي في البيت 

-:قال تعالى  

إذ هم * النار ذات الوقود * قتل أصحاب األخدود * وشاهد ومشهود * و اليوم الموعود * والسماء ذات البروج  ) 

*  وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود * عليها قعود 

-:أجب عما يلي 

.بم أقسم هللا تعالى في بداية السورة الكريمة ؟/ أ 

.لماذا توعد هللا تعالى أصحاب األخدود بالعذاب يوم القيامة ؟/ ب 

شاهد ومشهود / اليوم الموعود / السماء ذات البروج 

ألنهم عذبوا المؤمنين الذين آمنوا باهلل تعالى 



صالح  عليه السالم آدم عليه السالم موسى عليه السالم  

ابراهيم عليه السالم  

موسى عليه السالم 

السالم هودعليه

شعيب عليه السالم  
نوح عليه السالم 

محمد عليه السالم 

-:لون  اإلجابة الصحيحة فيما يلي 

-:فرعون قوم  سيدنا -3

(هل أتاك حديث الجنود ) يخاطب هللا تعالى في قوله -2

-:ثمود قوم  سيدنا -1

-:الكتاب الذي حفظه هللا من التغيير والتبديل هو -4

االنجيل القرآن الكريم التوراة 



ترتيب المنزل إلقاء السالم دعاء الخروج 

-:وال قوة إال باهلل دعاء والحولبسم هللا ،توكلت على هللا ،-7

بسم هللا ولجنا وبسم هللا خرجنا وعلى ربنا توكلنا دعاء -6

-:من آداب دخول المنزل -5

-:الهدف من ذكر قصص األقوام السابقة للنبي صلى هللا عليه وسلم -8

للتعذيب للعظة والعبرة للسخرية 

دعاء الخروج 

دعاء ختم المجلس 

دعاء الدخول 

دعاء الخروج 

دعاء ختم المجلس 

دعاء الدخول 



أنزل لقوم معين صالح لكل زمان ومكانحرف وبدل 

-:إعطاء هللا تعالى فرصة للتوبة للذين أحرقوا المؤمنين دليل على-11

-:وصف هللا الجنة بالفوز الكبير دليل على -10

-:من صفات القرآن الكريم -9

-:علمت أن هللا هو الحميد فعلي -12

أشرك به أحمده وأشكره فأعصيه 

االنتقام 

انتقام هللا لهم

غضب هللا 

تعذيبهم 

عظمة الجنة ومنزلتها 

رحمة هللا لعباده



-:ضح رأيك في المواقف التالية و

غير موافق موافق فـــــــــــــــــوقــــــــــــــــــمـــــــال

* .يضرب أخوه الصغير إذا أخطأ في حقه 1

* .المخصص عند الدخولضع حذاءه في المكاني-2

* إذا نصحه أحد رفض ، واصر على ما يفعل 3

* .من والديه اإلستئذانيخرج من المنزل دون -4

* يردد دعاء الدخول والخروج من المنزل -5

* .يدخل المنزل دون أن يلقي السالم-6

* .يعود إلى المنزليقبل رأس والديه عندما-7

* .بصوت مرتفع ويزعج إخوانه يذاكر-8

* .يسمي هللا ويدعو عند دخول المنزل-9

* .يتسلق األسوار وال يدخل من الباب-10

* يبيع السلع للناس وهو يعلم أنها غير صالحة-11



دعاء الدخول 3السالم                    2اللعب مع إخوتي                 1

دعاء الخروج 6المحافظة على الهد      5اإلستئذان4
مساعدة الوالدين8عدم التأخير                     7

آداب الخروج  آداب الدخول 
آداب المنزل 

صنف حسب المدون ادناه 

اللعب مع إخوتي 1
السالم

السالم

اإلستئذان

اإلستئذان
المحافظة على الهدوء 5

دعاء الدخول 
عدم التأخير 

مساعدة الوالدين8



-:الدالة على المعاني التالية االياتاستخرج 

(  ............................................) انتقام هللا شديد -1

(...............................) هللا يحب عباده ويستر ذنوبهم -2

فعال ( 15)ذو العرش المجيد ( 14) وهو الغفور الودود ( 13) إنه هو يبدئ ويعيد ( 12)إن بطش ربك لشديد ))

( 17)هل أتاك حديث الجنود ( 16)لما يريد

(20)وهللا من ورائهم محيط ( 19)بل الذين كفروا في تكذيب (18) فرعون وثمود 
22)في لوح محفوظ ( 21)بل هو قرآن مجيد 

إن بطش ربك لشديد 

وهو الغفور الودود 

/ثمود / فرعون ..........اذكر أسماء ألقوام عاقبها هللا تعالى ؟-6

-:قارن وأكمل الجدول الموضح أدناه 

أصحاب األخدود  المؤمنون الصادقون  وجه المقارنة

كفروا باهلل تعالى وعذبوا المؤمنين  هم آمنوا باهلل تعالى  وثبتوا على دين العمل 

العذاب في نار جهنم  في الجنة النعيم النتيجة 

مع خالص دعائي للجميع بالتميز والنجاح والفالح


