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 مع متنيايت لكم ابلتوفيق و النجاح 

 

 

 
 
 
 

 

  :السؤال األول 
 :ضع الدائرة حول اإلجابة الصحيحة فيما يلي 

  (:عبس و تولى معنى ).1

 نعس و نام  -ابتسم و ضحك                    -   قطب وجهه وأعرض  -

 اسم الرجل الذي نزلت فيه سورة عبس: .2

 عبدهللا بن مسعود  -عبدهللا بن أم مكتوم               -          عبدالرحمن بن عوف-

  معنى كلمة ) تذكرة(:.3

 جميع ماذكر -                                نصيحة  -                   موعظة  -

  عليها المؤمن:من األعمال الصالحة التي يداوم . 4

 عقوق الوالدين  -السرقة                                 -محبة الرسول            -

  من آثار العمل بتعاليم القرآن الكريم:.5

 الضيق و الحزن -السعادة لألسرة              -                ضياع الوقت -

 . من أسماء يوم القيامة 6

 الهجرية  -                                صاخةال -                   السابحة -

  :- القرآن الكريم مكتوب بيد .........................7

 الشياطين  -                                   المالئكة -عباس                   -

 قطاع العمليات المدرسية 

 5/ نطاق 2المجلس التعليمي 

 مجمع زايد التعليمي

 سم الطالب:ا
..................................... 

 الصف اخلامس/ )        (

School Operations Sector 

Educational Council 2-5 

Zayed Educational Complex 

  ( 1الرتبية اإلسالمية التكويني )اختبار مادة 

 / أصحاب اهلممالثاني الفصل الدراسي
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 مع متنيايت لكم ابلتوفيق و النجاح 

 

  (:ألصحابه.معنى )8

 الذي يداوم على القراءة  -أصحاب المدرسة                   -أصحاب السوء           -

  .واجبي اتجاه القرآن الكريم:9

 اإليمان به.   -عدم االستماع إليه                     -التكذيب به              -

  السؤال الثاني 
 ( بني رأيك يف التصرفات التالية بوضع عالمة:أمام اإلجابة الصحيحة )  

 

 :السؤال الثالث 

 ( ضع عالمة( أو عالمة ) أمام العبارات التالية ): 

 من السلوكيات األخالقية التي يحثنا عليها القرآن الكريم نشر اإلشاعات. )     (  .1

 وجوه المؤمنين يوم القيامة متعبه ووجوه الكفار سعيدة و مبتسمة. )     (  .2
 )     ( خلق هللا سبحانه و تعالى أنواع كثيرة من الفاكهة و الخضار ليعاقب الناس. .3
 ( معنى كلمة ) شقننا األرض( فجرناها و اتلفناها .    )   .4
 )     ( من أحداث يوم القيامة يفر اإلنسان من أمه و اخوته و زوجته.  .5

 

 حجه عليه حجه له الموقف

   يهجر القرآن الكريم لفترات طويلة 

يحرص على االلتحاق مراكز تحفيظ 
 القرآن في االجازة الصيفية

  

ال يقرأ القرآن الكريم إال في شهر 
 رمضان فقط

  


