
 تم التحميل من منتدى مركز اليمان 

 

لمادة التربية اإلسالمية   االسم : يم          امتحان التقويم الثانيوزارة التربية والتعل  

د الصف : السادس لدراسي األول                   مديرية التربية والتعليم/ التعليم الخاص       الفصل ا  

العالمة :مدارس الضاحية التعليمية                  للعام الدراسي   

_________________________________________________________ 

(                           2( علما أن عدد الصفحات )  7ملحوظة : أجب عن جميع األسئلة وعددها )   

عالمات(3"  )  السؤال األول: أكتب من قوله تعالى : "قال أراغب أنت.......إلى قوله : ...... شقيا  

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

_________________________________________________________ 

عالمات( 3)                      (( . َوَماأَْنتَعََلْيِهْمبَِجبَّار  السؤال الثاني : قال تعالى : ))  

مثاال على كل من :استخرج من االية الكريمة   

-----------------------------اإلخفاء الشفوي :  -أ  

-----------------------------اإلخفاء :         -ب  

_________________________________________________________ 

أذكر نتيجتين لهجرة ابراهيم عليه السالم في سبيل هللا تعالى .   ) عالمتان ( السؤال الثالث :  

1  :-----------------------------------    2  :----------------------------------  

 

                       تم التحميل من موقع األوائل التعليمي __________

 السؤال الرابع : أختار نوع السنة النبوية : )قولية ، فعلية ، تقريرية ، صفة خلقية (    ) عالمتان (

---------------------وسلم : )) خذوا عني مناسككم ((  قوله صلى هللا عليه -أ لكل مما يلي :   

---------------:))إنما األعمال بالنيات وإنما لك امرىء ما نوى(( قول النبي صلى هللا عليه وسلم  - ب  

-------عن أنس رضي هللا عنه قال:"كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليس بالبائن وال بالقصير" -ج   

-------------------الصحابة الضب على مائدة النبي  صلى هللا عليه وسلم ولم ينكر عليهم ذلك.أكل  -د   

_________________________________________________________ 

عالمات(4الحديث النبوي الشريف :              )كتابة السؤال الخامس: أكمل   

، إني أُعلمك  -----: كنت خلف النبي صلى هللا عليه وسلم يوما ، فقال : ) يا  عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما قال

فاستعن باهلل ،  -----------------، احفظ هللا تجده تجاهك ، إذا سأَلت فاسأَل هللا ، وإذا --------------كلمات : احفظ هللا

أن    ، ولو اجتمعوا على   ----------قد كتبه هللا اجتمعت على أن يتفعوك بشيء لم ينفعوك إال بشيء  واعلم أن األُمة لو

.( ---------------وجفت  ---------------إال بشيء قد كتبه هللا عليك ، رفعت  -------------لم  بشيء، -------------  



 تم التحميل من منتدى مركز اليمان 

 

)عالمتان( السؤال السادس : قارن بين القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة من حيث:اللفظ والمعنى ،    

 التواتر .

 وجه المقارنة : القرآن الكريم : السنة النبوية :

  
 

 اللفظ والمعنى

  
 

 التواتر

_________________________________________________________ 

 عالمات ( 4)                                              السؤال السابع : امأل الفراغ فيما يلي بما يناسبه :

نبيا يعينه في دعوته.        --------------يرسل معه أخاه طلب موسى عليه السالم من هللا تعالى أن  -أ

  ------------من لم يقدر على الركوع والسجود قائما يركع ويسجد وهو جالس ، ويجعل حركة  -ب 

.                                                                      --------------ن حركة أكثر انخفاضا م

.                                       ---------------------لقب عبدهللا بن عباس رضي هللا عنه ب  -ج 

                                    سنوات .         ---------------مكث موسى عليه السالم في مدين  -د 

هُوَ داللة قول هللا تعالى: ))  - ه فَاَلَكاِشفَلَُهإاِلَّ بيد هللا -----------و  ----------(( أن َوإِْنيَْمَسْسَكاللَُّهبُِضر  

 -و                               تعالى وحده .                                                               

ْنيَالَعِ بٌوَ َلهٌو(( هو ------------------- .  حكم التجويد فيما تحته خط : ))اْعلَُمواأَنََّمااْلَحيَاةُالدُّ

 

 

سئلة
أ
 انتهت ال

منياتي لكن بالتوفيق  مع اأ

 معلمة المادة : تسنيم عبدهللا


