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 تعليمات االمتحان :

  ( 2( علماّ بأن عدد الصفحات )  6أجب عن جميع األسئلة وعددها. ) 

 . اإلجابة عن جميع األسئلة في المكان المخصص لإلجابة 

www.Awa2el.net 

  السؤال االول :

  عالمات ( 3) التالية  لةاالسئ جب عن جميعأمن خالل دراستك لسورة الملك 
 

 ..................... ....اْرِجعِ اْلبََصَر.............. ثمّ قوله تعالى من" أكمل كتابة -أ

 

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

 

 (2/     ) ) ...........................َعذَاَب السَِّعيرِ ................................................

 
www.awa2el.net 

 (1)   /                                   :تية التي تحتها خطمعنى المفردات اآل ما  -ب
 .............................................. الَِّذي بِيَِدِه اْلُمْلُك( تَبَاَركَ *)

ْحَمِن ِمنْ  ما) *  ............................... ( تَفَاُوت تََرى فِي َخْلِق الرَّ

 
 

 عالمات ( 2 )                              :أكمل  كتابة الحديث النبويّ  : السؤال الثاني

 ......من سبقكم  به تدركون ئا: )) افال أُعلمكم شيقال عنه عن أبي هريرة رضي هللا 

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

..................................................................................................))... 

 

 

 عالمتين()                           :أكمل  الفراغ بالعبارات الصحيحة:  السؤال الثالث

 ............................من فوائد النجوم ........................ -1
 يسر .ل .............................من رحمة هللا تعالى أن جع -2

 تكتب كلمة السماوات في الرسم القرآني ............................ -3

 إذا نجحت في اإلمتحان .................. الذكر المناسب الذي تقوله -4

 

   المبحث : التربية اإلسالمية

  الخامسالصف: 

 الزمن)حصة صفية ( 

 االسم:  

 

 األختبارالثاني /الفصل األول 

  2016/2017العام الدراسي 
 مدارس تقارب



 

www.awa2el.net 

                    عالمة2       :  بعاالسؤال الر 

 (1/      ) والد في النوم حكم وفوائد اذكر اثنين منهاأ( للتفريق بين األ

 

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

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

 

 (1)      /                                    ذكر اثنين منها ؟هر كثيرة االلتواضع مظ ب(

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

 

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

 

 

 

)خطأ (أمام العبارة  وكلمة ضع كلمة) صح( أمام العبارة الصحيحه: السؤال الخامس

 عالمات(3)               :                                                                  الخطأ
 .)         ( أعمال الخير والطاعة جميها تحتاج المال .1     

 )          ( من آداب النوم االستئذان ..2

 )          ( البيت المعمور كعبة أهل األرض..3

 )         ( يدخل هللا تعالى المحسن النار..4 
)         ( جعل أبو محمد لكل  من أوالده الذكور و اإلناث غُرفةً خاصة  .5

 تقلة.مس

 .   )          ( دعا الرسول صلى هللا عليه وسلم ألبي هريرة بالحفظ.6

 

 

اكتب قصة تبين فيها تواضع النبي صلى هللا عليه وسلم بما ال يزيد  السؤال السادس

 عن سطرين

 )عالمتين(

                                                                                   

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

 

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

                                                    

 سئلة األ انتهت


