
 
 









  ة الصحیح جابةتمثل اإل كل فقرةأمام دائرة ضعي:

۱ 
 أحب ربي سبحانھ فأعبر عن محبتي لھ بـ.............

 عدم تقدیم الصدقات . (د) . عدم الصالة )أ( . إھمالب بھ ماأمرني أداء )أ( أداء ماأمرني بھ بإخالص . (أ)

۲ 
 تظھر محبتي لرسل اللھ جمیعا عندما..............

أصلي وأسلم و(ب )أؤمن بھم  .ال أبحث في سیرتھم  (أ)
 علیھم .

الأدافع عنھم إذا أسيء (جـ)
 .إلیھم 

والأؤمن  أؤمن ببعضھم (د)
 . ببعضھم اآلخر 

۳ 
 .................... زمیالتي أسعى لنشر المحبة بین 

 واألمان الّراحةلنشر(د) .لنشر الخالفات  (جـ) الخوف والقلق .لنشر(ب) . للتباھي والتفاخر(أ)

٤ 
 ............ــحب في المجتمع انتشر معھال انتشرإذا   

 .الحقد والكراھیة (د) عدم التقدم . (جـ) عدم األمان .(ب) التقدم والتعاون . (أ)

٥ 
 لیھ وسلم لذا.......عأحب رسولي محمدا صلى اللھ 

(د)أتبع سنتھ في كل شؤوني  (ج)أعمل ببعض السنن . (ب)أصوم رمضان فقط (أ)ال أصلي النوافل .
 

٦ 
 ............. سأكون إذا أصبحت رئیسة على صدیقاتي في الفصل

 .  لطیفة مع البعض )د(  . جادة وقاسیة )ج( .  حادة األلفاظ  )ب( محبة وعادلة .   (أ)

۷ 
     إذا طلبت أمي مني شیئا فإني ............  

 .أ) أعتذرعن تنفیذ األمر .طلب من أختي تنفیذ أمرھاأ) أ تنفیذ أمرھا .تأخرفي أ) أ أ) أسارع لتنفیذ أمرھا .

۸  
 ........ـإذا قصرت في صالتي فإني أشعر ب

 (د) التفاؤل . والحزن .(ج) الضیق  (ب)الرضا . (أ)السعادة .

۹ 
 أبحث عن الصدیقة الحقیقیة التي تكون .......

 (د) محبة الخیر لنفسھا فقط ة ورحیمة ومتعاونة .لطیف (ج) .(ب) شدیدة وقاسیة  (أ) كثیرة الضحك والكالم .

۱۰ 
 فإنني ............... مني التشاور مع مجموعتي للقیام بعمل جماعيإذا ما طلبت المعلمة 

حدد العمل وأفرضھ على (أ)أ
 .المجموعة 

مجموعتي  (ب)آخذ برأي أفراد
 . حدد األكثرنجاحاً  وأ

(د) أقوم بالعمل وحدي دون  . (ج) أرفض تنفیذ أمر المعلمة
 المجموعة .

 




 
 



 
 



     

 السؤال الثاني :                  

 مناسبة لھا في العمود الثاني :صلي الجمل في العمود األول مع األدلة ال                   

                   

 

 السؤال الثالث :

 الخاطئة : العبارةالصحیحة ، وحرف (خ) أمام العبارةضعي  بین القوسین حرف (ص) أمام 

 (       )                                    .   اإلسالم في مرفوض للمخطئ النصیحة تقدیم ـ۱

 (      )    غیرالضروري التدقیق عند اختیارھا  . ولذا منال تؤثرالصدیقة في صدیقتھا ـ ۲

           (      )                                              .أقرأ سیرة أنبیاء اللھ وأقتدي بأخالقھم   ـ۳

 )  (                             .لذا جعلھا اإلسالم صدقة   ،الكلمة الّطیبة تؤثر في السامع ـ ٤

 )   (                   .التي التكثر علي في النصیحة عندما أخطئ     ھيالصدیقة الحقیقیة-٥

 (       )                 .  یننشر الكراھیة بیني وبین اآلخرأتجنب إفشاء السالم ألنھ ی ـ٦

         )   (                                           .نتشار الحب وتماسك المجتمعامن سلبیات الحب .-۷

           ) (      أعبر عن حبي لمعلمتي بحسن اإلنصات والمشاركة  دون إحداث فوضى .     -۸

 )  (                                                       .الكراھیة والبغض   یجابیات الحبإمن ـ ۹

 (      )                             .قدمة على محبة الناس أجمعین ـ محبة اللھ ورسولھ م۱۰

 (        ).ابنائي وبرالمدى البعید أحصل على البركة  على أبي  وأمي فإني تبََررْ إذا  -۱۱

 (         )                                                    .قراءة الكتب تجعلني فتاة جاھلة -۱۲

 (        )                                                               مرادافات الحب  الود. من -۱۳

 (         )                                            .الحب سبب للشعور بالعزلة والوحدة   -۱٤

 العمود الثاني العمود األول
    . )۷سورة إبراھیم آیة ( ) ..َألَِزیَدنَُّكمْ  َشَكْرتُمْ  لَئِن..قال تعالى :(( أ)  نتیجة شكر اللھ على نعمھ .)۱( 
 .)۲۲سورة النور()  ..لَُكمْ  اللَّھُ  یَْغِفرَ  أَن تُِحبُّونَ  أَالَ ۗ◌  فَُحواَوْلیَصْ  َوْلیَْعفُوا ..: (قال تعالىـ) ب( كراھیة الدین للغش . )۲( 
ئِكَ  ُكلُّ  َواْلفَُؤادَ  َواْلبََصرَ  السَّْمعَ  نَّ ..إِ قال تعالى :()  (ج التسامح . )۳(  سورة ) َمْسئُوالً  َعْنھُ  َكانَ  أُولَٰ

   .)۳٦اإلسراء(
 رواه البخاري ومسلم . لّصدق یھدي إلى الجنّة )الّسالم (إّن ا ھقال علیـ) د( الّصدق . )٤( 
حواس اإلنسان یسألھا اللھ عن ) ٥(

 في الدنیا .صاحبھا حال 
 .رواه الترمذي  قال علیھ الّسالم :(من غشنا فلیس منّا ))  ز(

 رواه البخاريقال علیھ الّسالم :(الیؤمن أحدكم حتّى یحب ألخیھ ما یحب لنفسھ ).) ك( الصبرأجر)٦( 
إكرام األبناء یكون بحسن )  ۷(

  تربیتھم .
ْحَسانِ  بِاْلعَْدلِ  یَأُْمرُ  اللَّھَ  إِنَّ  قال تعالى : ( )ل(  . )۹۰سورة النحل ( ).. اْلقُْربَىٰ  ِذي َوإِیتَاءِ  َواْإلِ

ابُِرونَ  یَُوفَّى إِنََّما..قال تعالى :( )ھـ(   .) ۱۰سورة الزمر( )ِحَسابٍ  بِغَْیرِ  أَْجَرُھم الصَّ
 . رواه مسلم  ي) قال علیھ الّسالم :(أكرموا أوالدكم وأحسنوا أدبھم )(



 
 

 (         )                                                       .أعرف حق جاري وأقوم بھ   -۱٥

                                                                                                     

 

 السؤال الرابع :

 الفراغات بالكلمات المناسبة :املئي 

                    .……القریب المدى في یجعلني الناس مع التعامل حسن -۱

 .في المجتمع.............ینشر الخلق سوء ـ۲

 ـ أحب صدیقتي الـ............التي تساعدني في وقت الحاجة .۳

 .ـ من اإلیمان أن نحب الـ.............لغیرنا كما نحبھ ألنفسنا ٤

 ـ إذا ماوقعت صدیقتي في خطأ فإنني ...............٥

 .ة رغباتھمیوأسعد بتلب……………ید  أُقَبل-٦

 .لھا  األلقاب.…… تيیقأنادي صد-۷

 .………أنصح صدیقتي منفردة ألني  -۸

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 







 



  ة الصحیح جابةتمثل اإل كل فقرةأمام دائرة ضعي:

۱ 
 .............معنى كلمة العدل 

 . الظلم(د) .الجور(ج)  اإلنصاف (ب)  . الحب (أ)

۲ 
 ..............من مظاھر العدل بین األبناء

 عدم األنفاق علیھم (د) . اھمالھم(جـ) .عدم المساوة بینھم(ب ) . المساوة بینھم في المحبة (أ)

 
 ....................لــِ طلبا  بین زمیالتيالعدل أسعى لنشر  

 رضى اللھ (د) .نشر الخالفات  (جـ) والقلق . نشر الخوف (ب) . لتباھي والتفاخرا)(أ 

٤ 
 ............في المجتمع انتشر معھ العدلانتشرإذا   

 . الحقد والكراھیة (د) . التخلف (جـ) . الخوف(ب) والتعاون . اآلمان (أ)

٥ 
 ....... إخوتي  فـَ أعدل بین 

 . أحبھم بنفس القدر(د) . أحب كبیرھم فقط(ج) أھتم  بالصغیر فقط(ب) .  فقطأھتم باإلناث (أ)

٦ 
 .............إكرام المحسن من مظاھر

 .  التخلف)د( .  التفاخر)ج( .  الظلم)ب( .  العدل (أ)

۷ 
     ............أنصحھ األسعارید في زرأیت تاجرا یإذا   

 ام بالمشترین عدم االھتمب) (ب . برفع األسعارأ) (
. 

األسعار والبركة  عبعدم رف) (ج
 .في القلیل 

 بشيءال أنصحھ ) (د

۸  
 ........ـإذا قصرت في صالتي فإني أشعر بالعدل ف مظاھر الصالة منم تما إ

 (د) التفاؤل . (ج) الضیق والحزن . (ب)الرضا . (أ)السعادة .

۹ 
 .......في االختبار میزةمت درجةحصلت على  إذا تتوقعین ردة فعل والدك كیف

 العقاب (د)  . الغضب الشدید  (ج) . الفرح والسرور (ب)  .الحزن (أ) 

۱۰ 
 ...............من الثالثة  الذین الترد دعوتھم

 .كل ماسبق(د) .التاجر (ج) .الظالم (ب) . اإلمام العادل (أ)

 






 
 



     

 السؤال الثاني :                  

 صلي الجمل في العمود األول مع األدلة المناسبة لھا في العمود الثاني :                   

       

 

 السؤال الثالث :

 حرف (ص) أمام اإلجابة الصحیحة ، وحرف (خ) أمام اإلجابة الخاطئة : ضعي  بین القوسین

                         (   )  األرض انتشرت األمراض ىإذا ألقى الناس القمامة عل ـ۱

 (      )    .  أداء الزكاة من العدل ـ  ۲

                                             (   ) .أقرأ سیرة أنبیاء اللھ وأقتدي بأخالقھم   ـ۳

                           (  ) لیس من العدلعدم اتباع قواعد المرور ـ ٤

               (  ) ىخرألدون ا اھنحدتعدل بین صدیقاتھا والتمیل مع إالتي  ھيالصدیقة الحقیقیة -٥

 (  )  یننشر الكراھیة بیني وبین اآلخرألنھ ی نشر العدل أتجنب ـ٦

                                        (  ) . نشر المحبة في المجتمع الظلم یجابیات إمن  -۷

             ) (  .      من مرادفات العدل الحق واإلنصاف -۸

                                         (  )  .  من العدل  المسيءكرام المحسن ومعاقبة إـ 9

   العامة . (   ) الممتلكاتظ على من مظاھر العدل الحفاـ ۱۰

 من سلبیات العدل على المجتمع انتشار الظلم والقھر (   ) -۱۱

 یجابیات العدل  انتشار األمان والحب وتماسك المجتمع(   )إمن  -۱۲

                             من مرادافات العدل الحب  (  )-۱۳

 ضد العدل الظلم  (    )  -۱٤

 العمود الثاني العمود األول
    . )۷سورة إبراھیم آیة ( ) ..َألَِزیَدنَُّكمْ  َشَكْرتُمْ  لَئِن..قال تعالى :(( أ)  . امر اللھ عباده بالعدل)۱( 
 .)۹۰(النحل سورة )  ..اْلقُْربَىٰ  ِذي َوإِیتَاءِ  ..: (قال تعالىـ) ب( . عن الفحشاء والمنكر  النھي )۲( 
ِلكَ  قال تعالى :()  (ج . األمر بصلة الرحم  )۳(     .)۱٥الشورى آیة ( سورة )..َواْستَِقمْ   فَاْدعُ  فَِلذَٰ
 خاري ومسلم .رواه الب الّسالم (إّن الّصدق یھدي إلى الجنّة ) ھقال علیـ) د( . األمر باالستقامة )٤( 
بالعدل عالیة یوم  كممكانة من یح) ٥(

 .القیامة
 رواه الترمذي .) ودعوة المظلوم یرفعھا اللھ دون الغمامقال علیھ الّسالم :()  ز(

 الترمذيرواه ).دعوتھم ال تردثالثة قال علیھ الّسالم :() ك( من  دعوتھ مستجابة )٦( 
 . )۹۰( النحل سورة قال تعالى : (إّن اللّھ یأمر بالعدل) )ل(  .تكفل اللھ بدعوة المظلوم) ۷(
 )۹۰سورة النحل () . ..َواْلُمنَكرِ  اْلفَْحَشاءِ  َعنِ  َویَْنَھىٰ ...قال تعالى :( )ھـ( 
 رواه مسلم) إن المقسطین على منابر من نور عن یمین الرحمنقال علیھ الّسالم :(ي) ( 

 . 



 
 

 

                                                                                                       

 

 

 السؤال الرابع :

 الفراغات بالكلمات المناسبة :املئي 

 …………دعاء المظلومـ ۱

 ………ذا أكلت ال إو............من العدل مع النفس أال آكل حتى ـ.۲

 تي تساعدني في وقت الحاجة .ـ أحب صدیقتي الـ............ال۳

 .ـ من اإلیمان أن نحب الـ.............لغیرنا كما نحبھ ألنفسنا ٤

 قعت صدیقتي في خطأ فإنني ...............وـ إذا ٥

 .في حق أبي وأمي..…من -٦

 .الظلم في المجتمع ..…إذا لم یأخذ السارق جزاءه انتشر -۷

 .الصالةأداء في  والتقصر ق اللھ علیك حأن تؤدي  ……من  -۸

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

  
 

   بنك األسئلة لمادة األخالقیات                        
 )الشكر (الثالثة وحدةال                         

                                                                                             :األول السؤال  

اختاري اإلجابة الصحیحة:) ۱۷ى (لإ) ۱الفقرات من ( في 

 ......تكون  صلى اللھ علیھ وسلمخبر رسول اللھ كما ألشكر اللھ على نعمة الجسد  الطریقة الصحیحة  ۱
  .بصالة الضحى  د) . ارتداء المالبس الفاخرة جـ) .من العبادات بالقلیل ب) .بالتكبر والغرور أ)

 ...................على بــالمحافظة ونكی الجوارح نعمة على سبحانھ اللھ شكر ۲
 .متابعة األفالم والمسلسالت د) .الدائمین والمرح اللّھو ج) .االستماع إلى األغاني ب) .والواجبات الطاعات أ)

 لسان العبد الشاكر .................  ۳
محبًا للكذب والغیبة ) د . .الكذب كثیر الذكر بعید عن جـ) ب) قلیل الذكر . یكثر السب والشتم.أ) 

 
 ...... نعمھ على خالقھم شكر الناس نسي لو ٤

 و نعمةً  اللھ زادھم أ)
 ة

 .المعاصي أبعد اللھ عنھمد) .سعادة اللھ زادھم جـ)   النّعم عنھم زالت ب)

 أرى مالي یزید ویبارك اللھ فیھ إذا .................. ٥
  مالبس كثیرة . اشتریتب)   .تصّدقت منھ في الخیرأ)

 
 أنفقتھ في السفر والسیاحة د) .اشتریت الحلوى جـ)

  
 شكر الجوارح یكون.............  ٦

 . بالنظر إلى عورات الناس.د) .عل المعاصي بف جـ) .باللعب ب) . بالعبادة أ)

 الوالدین نعمةً فمن واجبي نحوھما ......... ۷
 . حترامھما وطاعتھمااد) التّأفف من طلباتھما . جـ) ت علیھما .رفع الصوب)  .التأخر عن إجابتھماأ)

 القلب یكون بــــ ......... شكر   ۸
 .كثرة النوم للراحةد) .باألكل والشرب جـ) .ب) اللًعب واللًھو  أ) اعترافھ بفضل المنعم.

 حرام فإنھا ................ إذا اختلطت النعمة بمال ۹
 .كما ھي والتزید تبقى د) . تضاعف تنمو وتجـ)   . بركتھاتقل ب)  تنعدم وتنتھي . أ)

 سینتشر الظلم والفساد إذا لم یعمل الناس بــ ............ ۱۰
 . تّقدم والرقي د) ال .جـ) العدل واألمان  ب) البناء والتعمیر.  أ) تجمیل المدن .

۱۱ 
 تمع شاكرین للھ ................إذا كان أفراد المج

 

 

 

 .   تباغضوا وتحاسدوا  ب) .سعدوا وتحابوا ورزقواأ) 

 

 .مرضوا وشقوا  د) .افتقروا وتأخرواجـ) 

 .........فإنھا تصبححالل إذا اختلطت النعمة بمال  ۱۲

 

 



 
 

 

 

 

 د) نعمة نادرة. .  زائلة  جـ)  نعمة  متسببة بالمصائبب)  أ) نعمة متزایدة .

 قول لھ كما قال الرسول صلًى اللًھ علیھ وسلم  ............من وھبھ اللھ طفالً جدیًدا ن ۱۳
ب) الحمد للھ الذي عافانا   أ) الحمد للھ على السالمة. 

 
 الموھوب جـ) بورك لك في

 ال
 د) مبروك .

 األمة الشاكرة ............. ۱٤
 . د) زائلة جـ) متفرقة . ب) متأخرة .  أ) متقدمة ،باقیة .

 
 

 
 اني:السؤال الث                

 ،ضعي بین القوسین الحرف(ص)للجملة الصحیحة والحرف ) ۱۰) إلى (۱في الفقرات (                
 (خ)للجملة الخاطئة.                         

 ) (                       .                       أسعى لتحقیق الشكر في حیاتي قوًال وعمًال ـ   ۱                   

 (          )               .شكًرا للھ تعالى   الصدقة  یكثرون من ـ  كان رسول اللھ و صحابتھ۲                   

 (         )                                             .    تعبًا ومشقة زیدنيتطاعتي لوالدي  ـ ۳                   

 )  (                     ـ اتباعي لسنة الرسول علیھ الصالة والسالم دلیل على محبتي لھ .٤                   

                    . (         )                                              فقیر على منھ اإلنفاق دونتشتھیھ نفسي  على ما نفاقھإشكر نعمة المال یكون بـ  ٥                   
 )   (          اللھ صلى اللھ علیھ وسلم یصلي حتى تتفطر قدماه .              ـ كان رسول٦

 )        (  على نعمة الصحة للھ  اً علیھ یعد ذلك شكر طعاًما محرًماعندما یأكل اإلنسان  ـ ۷                   

 )         (                                    .                  ـ الشكر مفتاح لقلة النعم وزوالھا ۸                   

 )    (         حفلة لألصدقاء .                ـ إذا شفاني اللھ من مرضي فإني أشكره بإقامة۹                   

 )   (                              ـ إذا رأیت مبتلى أقول (سبحان اللھ ) .                      ۱۰                   

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 السؤال الثالث: اذكري الدعاء النبوي الذي یقال عندما         

 ـ  تھنئین من وھبھ اللھ مولوًدا ((..............................................................)) ۱       

 ...........................................................))ـ ترین مبتلى ((...................... ۲       

 : كولیلت كاللھ جل وعال شكر یوم كأن یكتب ل تریدین ـ ۳        

                  ((.............................................................................................................. ))                                                                

 

 الفراغات بما یناسبھا: املئيالسؤال الرابع:            

 --------------------- أحافظ علي نعمة الجوارح بـ-۱

 --------------------------------طاعتي للھ تزیدني -۲

 .المال وتزیده------------الصدقة  -۳

 -------------و-----------و ---------من مرادافات الشكر  -٤

 -----------------------------------------------------------------ضد الشكر  -٥

 فقط---------------الحمد یكون -٦

 ----------------------------------------------------و------------الشكر یكون  -۷

 ----------------------------------------------------------ر بالقلب یكون بـالشك-۸

 ----------------------------------------------------------سان یكون بـلالشكر بال -۹

 ---------------------------------------------------یجابیات الشكر في المجتمعإ -۱۰

 ------------------------------------------------شكر في المجتمع سلبیات عدم ال -۱۱

 وفقكن اللھ          

 

 

 

                                               

 



 
 

   


