
 

 

 

 
 

 --الصف السادس الشعبة   امتحان نهاية الفصل الثاني   -----------ية تربية مدير

 ------------اليوم:   في مبحث التربية اإلسالمية      ---------------مدرسة: 

 2022/ --/--التاريخ:                                       2021/2022   للعام الدراسي  ----------------اإلسم: 

 عالمات(5)        السؤال األول: أكمل قوله تعالى:

 

 

 

 

 

 

 عالمات(5)       السؤال الثاني:  أكمل الحديث الشريف:

 

 

 

 

 عالمات(6)    ي ثم أجب عما يليه:السؤال الثالث: تأمل الحديث الشريف التال

)) ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدًا بعفٍو إال عًزا، وما  عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 

 تواضع أحدٌ لله أال رفعه الله((.

 ما معنى (أ

 --------------------------------------------------------العفو:  -1

 ------------------------------------------------------التواضع:  -2

 -------------------------------------------------------الصدقة:  -3

 اهر تدل على التواضع:ظهات ثالثة م (ب

1- ------------------------------------------------------------ 

2- ------------------------------------------------------------ 

3- ------------------------------------------------------------ 

 عالمة(11)    رة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي:ئسؤال الخامس: ضع داال

 من األعمال التي تدخل صاحبها النار: (1

 ال شيء مما ذكر -د  الكفر -ج  الوالدينطاعة  -ب  العفو عن الناس -أ

 )اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه(: الصحابي الذي دعا له النبي  (2

 سعد بن عبادة -د  أبو هريرة -ج  أنس بن مالك -ب  الزبير بن العوام -أ

 عن صيامها: من األيام التي نهى الرسول  (3

 راأليام البيض من كل شه -ج     يوم عرفة لغير الحجاج -أ

 يوم عاشوراء -د      يوم عيد الفطر  -ب

---------------------------------------------------------------------------------------))سبََّح للِه ما في السمواتِ 

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

 صفًا كأنهم بنيان مرصوص(( ------

 

----------------------------------)) ال تزول قدما عبد  عن أبي برزة األسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله 

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

 وعن جسمه فيما أباله((-------------------------

 



 

 

 الصحابي الذي لبس عمامتها الصفراء في غزوة بدر: (4

 العباس بن عبدالمطلب -د خالد بن الوليد -ج  الزبير بن العوام -ب  أنس بن مالك -أ

 ل تحقيق التكافل االجتماعي في اإلسالم هي:ئصدقة الفطر تعد مثاالً على وسيلة من وسا (5

 الزكاة والصدقات -د  العمل -ج   النفقة -ب  كفالة الدولة -أ

 ونُذُر((: عذابيالحرف الذي يخرج من الجوف في الكلمة التي تحتها خط في قوله تعالى: ))فذوقوا  (6

 حرف الذال -د  حرف الباء -ج  حرف األلف -ب  حرف العين -أ

 ٍذ:ئتوفي أنس بن مالك رضي الله عنه في البصرة وكان عمره حين (7

 ة وثالث سنواتئم -د ثالثًا وسبعين سنة -ج  خمًسا وستين سنة -ب ثالثًا وتسعين سنة -أ

 مقدار الفدية يساوي: (8

 إطعام ستين مسكين عن كل يوم أفطره -ج   أو دفع قيمة ذلك إطعام مسكين عن كل يوم أفطره -أ

 ال شيء مما ذكر -د   إطعام مسكين واحد عن جميع األيام التي افطرها  -ب

ا: (9  معنى كلمة عزًّ

 تواضع -د  لم يتكبر -ج   قوة وشرفًا -ب  أعلى قدًرا -أ

 أي العبارات التالية صحيحة: (11

 من لم يؤد زكاة أمواله فال إثم عليه -ج     الزكاة ركن من أركان اإلسالم -أ

 الزكاة ركن من أركان اإليمان -د    الزكاة فرضت على الغني والفقير  -ب

 :وآثاره ل العلمئمن فضا (11

 دخول الجنة سبب في -ج      أنه ميراث األنبياء -أ

 ال شيء مما ذكر -د        أ + ج  -ب

 عالمة( 14السؤال السادس: التجويد: )
 المجموع الكلي = تطبيق عملي + تحريري
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 قال تعالى:

 )) ُسنَّةَ اللَِّه الَّتِي قّْد َخلَْت ِمْن قّْبُل َولَْن تِّجدَ ِلُسنَِّة اللَِّه تَْبديالً ((. (1

 آَمنُوا َوَعِملُوا الَّصاِلَحاِت فِي َرْوَضاِت اْلَجنَّاِت ((.)) والَِّذيَن  (2

ا َرأُوا اْلعَذَاَب يَقُولُون َهْل إِلَى ِمْن َسبِيًل ((.ظَّ )) َوتَرى ال (3  اِلِميَن لَمَّ

 )) تَْصلَى نَاًرا َحاِميَةً ((. (4

 )) قُْل يَا أيَُّها اْلَكافُِروَن ((. (5

 التي فيها:استخرج من اآليات السابقة الكلمات 

 -------------------------------------------------------قلقلة صغرى:  -1

 --------------------------------------------------------قلقلة وسطى:  -2

 --------------------------------------------------------حرف جوفي:  -3

 -----------------------------------------------------حرف نون مشدد:  -4

 -----------------------------------------------------حرف ميم مشدد:  -5

 --------------------------------------------------------حرف حلقي:  -6

 

 

 سئلةألأنتهت ا

 مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح

 

 


