
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 التربية االسالميةاالختبار األول لمادة 

 االسم : ...................................                         اليوم : .....................

 2023التاريخ :   /  /                                                  الخامسالصف : 

 

 :السؤال األول

 ... .............. .................................. ...................  يستاءلونعم   :) لى تعاأكمل قوله   -أ

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

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

 تاً(نومكم سبا...............................................................

 

 معاني الكلمات التالية  اكتب   –ب 
 ......................................................  أوتادا

 

 ................................................. سبعا شدادا
 

 ................................................ المعصرات  
 

 ........ ........................................ ألفافا جنات 
 

 :الثانيالسؤال 

 االجابة الصحيحة  ضع دائرة حول 
 : أ العظيم هود بالنبالمقصو -1
  

 ركة بدرالهزيمة في مع      سيدنا ابراهيم عليه السالم       البعث يوم القيامة            مالصالة والسالسيدنا محمد عليه 
 
 

 :الموالد سيدنا ابراهيم عليه الس -2
  

 قارون                                 هارون                            آدم                               آزر      
 
 

 :تزج سيدنا ابراهيم من السيدة -3
   

 آسية                                  خديجة                           هاجر                           بلقيس  
 
 طهرة ( م  ف  تجويد فيما لونه أحمر في قوله تعالي ) صح حكم ال -4
 

 ادغام بغير غنة                        ادغام بغنة                      هار  اظ                           اخفاء 



 : لثالسؤال الثا

 ناسبة  امأل الفرغ باالجابة الم

 .......................... .......... ......................................   الحكمة من انزال هللا تعالى المطر هي 

 ............ .... ...... مة من خلق هللا تعالى الناس مختلفين في أشكالهم وأوانهم وقدراتهي هي ........الحك

 ........................ ..........................  2    ..................................... ..... 1من فوائد العقل 

 ........................ .. .........................  2       ... .................................... 1 من آداب الدعاء

 ...........................................  2    .................. 1يستحب فيها الدعاء  يمن األوقات الت 

 ........................ 3.....................  2      ....................   1من األنبياء اولو العزم   
 

 اكتب مثالين يدالن على تكريم هللا تعالى لالنسان

              1..................................... .........          2 ........................................... 

 م األصنام هو .................................... العليه الس  سبب تحطيم سيدنا ابراهيم 
 
 

 

 : لرابعاالسؤال 

 - : فيما يلي ×أو  √ ضع إشارة 
 

 . )     (  سورة النبأ سورة مكية   -1
 

 . )     (   م أن نشكر هللا تعالى الذي خلقنا في أحسن صورةأرسدنا الرسول محمد عليه السال -2
 

 . )     ( البقر  نكان قوم سيدنا ابراهيم يعبدو -3
 

 . )     ( نا ابراهيم عدد كبير من قومه آمن مع سيد -4
 
 . )     ( ع المسجد االبراهيمي في فلسطين في مدينة القدسيق  -5
 

 )    (    ( ينصركهي )  الكلمة التي تحتوي موضع االظهار في االية الكريمة) وينصرك هللا نصرا عزيزا( -6
 
 
 
 
 
 
 
 

 جميع لمع أمنيات النجاح ل


