
 

 

 تم التحميل من موقع األوائل*                                 توقيع المشرف : ...................................

 (4)        /                                                                                         السؤال األول: 

 ( 2أكمل قوله تعالى:                                                                             )    /  .1

ُسوُل بَِما أُنِزَل إِلَْيهِ )  (َوإِلَْيَك اْلَمِصيرُ .....آَمَن الرَّ

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

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

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

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

................................................................................................................ 
 (2)        /                               ما المقصود بالمصطلحات التالية : .2
 وال يغني عنك شيئا :.......................................................... .1
 ..............................................................................وسعها .2
 إصراً..................................................... .3
 ُدبر كل صالة................................................. .4
 

 (3)         /                                   السؤال الثاني : أكمل الفراغ بما هو مناسب :
 

 السور المدنية ،طويلة ، عمله ، السور المكية ، الحمد هلل ، اإلسالم()

 
 من رحمة هللا تعالى أن جعل .......................... دين يسر . .1
 التحميد أن يقول ........................... .2
 ..... ومحاسب عليه من خير أو شر .اإلنسان مسؤول عن .............. .3
 السور المدنية عدد آياتها ........................ في معظمها . .4
 .......................هي ما نزل من القرآن الكريم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل الهجرة. .5
 السور المدنية عدد أياتها ...................... في معظمها. .6
 
 
 

 
 
 

 Taqarob schoolsمدارس تقارب 

 الزمــــــــن:
 حصة واحدة

 األولالفصل سالمية    التربية اإل               األول اختبار الشهر 

 الخامسالصف: .............................................االسم: 

 المجموع الخامس الرابع الثالث الثاني األول رقم السؤال

 14 2 4 1 3 4 عالمة السؤال

       عالمة الطالب



 (1)      /ى الرسل عليهم الصالة والسالم : لسؤال الثالث: أذكر غايتين من غايات إرسال هللا تعالا
 
1. .......................................................................................... 
2. ......................................................................................... 

 

 السؤال الرابع:

 (4( أمام العبارة الخاطئة لكل مما يأتي:)    /x)أمام العبارة الصحيحة وإشارة(√)شارةأضع إ

وسف البالغ من ( سنوات مع أخيه ي8)              ( نام سامي الذي يبلغ من العمر ) .1

 (سنوات في فراش وغطاء واحد.10العمر)

 )             (أعمال الخير والطاعات ال تحتاج جميعها إلى مال .  .2

 )             (السور المكية هي ما نزل من القرآن الكريم بعد الهجرة.  .3

 )             (تحمل الرسل جميعهم األذى واإلبتالء لذلك سموا ب "أولو العزم "  .4

 آية . 285)             (سورة البقرة سورة مدنية عدد آياتها   .5

 )             ( التحميد أن يقول المسلم سبحان هللا .  .6

 )             (التواضع خلق اسالمي يعني قبول الحق واالبتعاد عن الغرور.  .7
 )             ( اإلسالم دين يسر ورحمة .  .8

 

 

 (2مظاهر التواضع :                                      )       / منالسؤال الخامس: أذكر مظهرين 

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

2. .............................................................. 

 

 

 

 أتمنى لكم التوفيق 

 معلمة المادة : آالء أبورمان 


