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 اإلجابة الصحيحة : يأختار

  

 : رضي هللا عنه : ) وإِذا َسأَْلَت فْسأَِل هللا ( على أن لعبدهللا بن عباس ملسو هيلع هللا ىلصيبين قول الرسول . 1

 أ
وال أدعو هللا وحده 
 أدعو غيره

 ب
أدعو هللا أن يهديني 

 ويغفر لي
 ج

أدعو هللا أن يغفر 
 لوالدي

 د
أدعو هللا أن يحفظ 

 بالدي

 : عندما أستيقظ من النوم أقول .2

 أ
باسمك اللهم أموت 

 وأحيا
 ب

الحمدهلل الذي أحيانا 
بعد ما أماتنا و إليه 

 النشور
 ج

بسم هللا توكلت  
 على هللا

 د
أستغفر هللا وأتوب 

 إليه

 : التصرف الصحيح الذي يجب أن أفعله )دعاني أبي وأنا أذاكر دروسي (. 3

 أ
أكمل المذاكرة ثم 

 أذهب إليه
 ب

أقول له انتظر حتى 
 أنتهي من المذاكرة

 ج
أجيبه ثم أعود 

 للمذاكرة
 ال أستجيب لنادئه د

 :عندما أزور أقاربي أتجنب  .4

 اللعب معهم د إفساد ألعابهم ج التبسم في وجوههم ب السالم عليهم أ

 : من فوائد االجتماع على الطعام مع األهل. 5

 أ
المشاجرة مع 

 إخوتي
 د اللعب باألطباق ج االسراف في الطعام ب

حصول البركة في 
 الطعام

 :من آداب الدعاء : 6

 ج رفع الصوت ب حضور القلب أ
الدعاء في 

 الصالة
 النظر إلى السماء د

 : ن السلوكيات التي يـجب تـجنبها عند الدعاء. م7

 ب رفع اليدين أ
الصالة على النبي 
 صلى هللا عليه وسلم

 اإللـحاح في الدعاء د رفع الصوت ج

 :من السلوكيات الصحيحة عند الـمزاح مع اآلخرين . 8

 ج التلفظ بألفاظ جارحه ب االستهزاء بـهم أ
احترامهم وعدم 

 الكذب عليهم
 إذائهم د
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  اإلجابة الصحيحة : يأختار

 . من آداب الكالم  :9

 أ
السخرية من  

 اآلخرين
 الغيبة د الكذب  ج الصدق في الكالم ب

 :ملسو هيلع هللا ىلص. تشرع الصالة على النبي مـحمد 10

 عند العطاس د عند النوم  ج عند تناول الطعام ب ملسو هيلع هللا ىلصعند ذكره  أ

 . من الكالم الـمحرم :11

 ب شكر الناس أ
الصدق في 

 الـحديث
 االعتذار د الغيبة و النميمة ج

:)من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خيًرا أويصمت(يدل هذا الـحديث على ملسو هيلع هللا ىلص.قال الرسول 12

 أدب من أداب الكالم:

 ذكر هللا د عدم اإليذاء ج الصدق ب الكالم الطيب أ

 . نقلت هدى إلى سلمى الكالم السيئ الذي قيل فيها ، يسمى هذا الفعل :13

 نـميمة د سخرية ج غيبة ب كذب أ

ُ لَُكْم (تدل اآلية تعالى:)قال 14.  ُحوا ِفي اْلَمَجالِِس َفاْفَسُحوا َيْفَسِح هللاَّ َها الَِّذيَن آَمُنوا إَِذا ِقيَل لَُكْم َتَفسَّ  َيا أَيُّ
 على أدب من آداب الـمجالس هو:

 ج البشاشة ب إفشاء السالم أ
التفسح في 
 الـمجلس

 ذكر هللا د

 الـمحافظة عليها في الـمجلس :. من السلوكيات الصحيحة التي يـجب 15

 مقاطعة الـمتحدث د االستهزاء  ج الـمزاح كثير ب كفارة الـمجلس أ

 . من السلوكيات التي يـجب تـجنبها في الـمجلس :16

 أ
عدم مقاطعة 

 الـمتحدث
 احترام اآلخرين د رفع الصوت ج الـمزاح الـمحمود ب

)أوال أدلكم على شيءإذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السالم بينكم(يدل هذا :ملسو هيلع هللا ىلص. قال الرسول 17

 الـحديث على أدب من آداب الـمجالس:

 كفارة الـمجلس د ذكر هللا ج إفشاء السالم ب البشاشة أ

:)مثل الذي يذكر ربه والذي اليذكر ربه مثل الـحي والـميت(يدل هذا الـحديث ملسو هيلع هللا ىلص. قال الرسول 18

 على فضل:

 د ذكر هللا ج الصالة على النبي ب الدعاء أ
الصدق في 

 الـحديث
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 حددي السلوك الخاطئ في المواقف التالية ، ثم صوبيه :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  :أذكري ثالثة من آداب 
 :الدعاء 

1- ............................................................................................................................. ...... 

2- ........................................................................................................................... ........ 

3- ................................................................................................................................... 

 المجالس: 

1- ............................................................................................................................. ...... 

2- ........................................................................................................................... ........ 

3- ................................................................................................................................... 

 اللباس: 

1- ............................................................................................................................. ...... 

2- ........................................................................................................................... ........ 

3- ................................................................................................................................... 

 

 الصواب السلوك الخطأ الموقف
قميًصا يحمل صوًرا  خالد اشترى -1

 .محرمة
 

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

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

 
تحب فاطمة أن تمزح مع زميالتها  -2

جراحة وتستهزئ   فتتلفظ عليهن بألفاظ
 بهن .

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

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

زميله عامًرا يمزح في أمور فهد سمع  -3
 ............................................  ............................................    الدين .

دخلت هند الفصل ولم تسلم على على  -4
 صديقاتها.

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

 

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

 
دعاني والدي و أنا أذاكر دروسي  -5

 ............................................    ............................................    أكملت المذاكرة ثم ذهبت إليه .
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 أمام السلوك الخطأ :×( سلوك الصحيح وعالمة )  أمام ال  (√عالمة )  ضعي*

 صغارا)   (تها على تجنب لبس القصير وإن كن هدى تحث زميال .1

 أتجنب االكثار من المزاح )    ( .2

  بين صديقاتها)   ( ضيقا معتقدة أنه جائزا هند بنطااًل تلبس  .3

 أفسح لهن )    (المجلس  اسنً  منيأكبر  عند دخول من هن .4

 هللا )   (  إله إال سبحانك اللهم وبحمدك  أشهد أن الأقول  المجلس من عند االنتهاء .5

 أتجنب المزاح مع الكبير )   ( .6

 )   (عدم مقاطع زميالتي عند الحديث  .7

فقدمت النصح سيء الكالم الجدت منهن التهاون في التحدث بووجلست ندى مع صديقاتها   .8

 )   ( لهن

 )   (تتحدث منى عن زميلتها في غيبتها بما تكره  .9

 تمزح هند في أمور الدين )   (  .11

 بكالم بذيء )   (عليها زميالتي ال أرد  إحدى إذا أساءت إليَّ   .11

 عندما تكون لدي واجبات منزلية أؤديها بنفسي و أطلب المساعدة إذا احتجت إلى ذلك )   ( .12

 أحرص على المواظبة على قراءة القرآن الكريم واالذكار الشرعية )   ( .13

             

           ****************************************************** 

 : أذكري مايلي *

 .دعاء كفارة المجلس -1

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

 

                .الذي يقال في الصباح  الذكر -2

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

 

 الذكر الذي يقال عند المساء. -3

................................................................................................................................... 
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  :استخرجي من األحاديث التالية أوقات الدعاء المستجاب 

عاَء () أَْقَرُب ما َيكوُن الَعْبُد ِمن َربِِّه، وهو :  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  -1  .ساِجٌد، فأْكِثُروا الدُّ

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

َعاُء اَل ُيَردُّ َبْيَن اأْلََذاِن َواإْلَِقاَمةِ ا):  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال -2  (لدُّ

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

( َما ِمن عْبٍد ُمْسلٍِم َيدُعو ألَِخيِه بَِظهِر الَغْيِب إاِلَّ َقاَل الَملُك ولََك بِمْثلٍ : ) ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال -3

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

 

 

 

 

 


