
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

الملف اختبار التقويم األول

موقع المناهج ⇦ المناهج اإلماراتية ⇦ الصف الخامس ⇦ تربية اسالمية ⇦ الفصل األول

روابط مواقع التواصل االجتماعي بحسب الصف الخامس

روابط مواد الصف الخامس على تلغرام

الرياضيات اللغة االنجليزية اللغة العربية التربية االسالمية

المزيد من الملفات بحسب الصف الخامس والمادة تربية اسالمية في الفصل األول

تحميل كتاب الطالب مع الدليل  1

أوراق عمل  2

تحميل كتاب الطالب 3

درس (دعوة أهل الطائف) 4

أوراق عمل الدروس: سورة انفطار أحب العمل إلى اهللا المفلس
الحقيقي
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 : نتطلع إلى العاُل .. ونحن ننسج باحترافية تخريج أجيال مبدعة ، مثقفة   تخطو خطوات جريئة لتواكب متطورات العصر رؤيتنا 
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 لمادة التربية اإلسالمية 2021/2022اختبار التقويم األول من الفصل الدراسي األول للصف الخامس للعام الدراسي 

 

 

 درجات ( 10) التالية :                                       اختر اإلجابة الصحيحة من بين الخيارات

 افتتحت اآلية بكلمة )إذا( ألجل : (  إِذَا السََّماُء اْنفََطَرتْ . قال تعالى )  1

 للسؤال             ج. للتشويق            د. للتذكير أ. للتأكيد                 ب.     

 . اسم من أسماء يوم القيامة ذكر في سورة االنفطار؟    2

 أ. الغاشية               ب.يوم القيامة          ج.يوم الحشر         د. يوم الدين

 سورة اإلنفطار مكية وعدد آياتها ؟ .      3

 تسع عشر آية (  –ثالثون آية     -) عشرون آية            

 المقصود بكلمة األبرار من خالل قوله تعالى ) إن األبرار لفي نعيم ( -4

 الشيء مما ذكر (    -اللذين يفعلون الخير والبر      -اللذين يفعلون المعاصي والذنوب  ) 

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ) أتدرون من المفلس ؟( المقصود بالمفلس كماوضح النبي هو . 4

 كثيرهولديه سيئات أذهبت حسناته   أ. الذي يأتي يوم القيامة بحسنات 

 ب. الذي ال يملك درهم وال متاع        

 ج. الذي يقذف الناس 

 . من األعمال التي تجعل العبد مفلس يوم القيامة ؟5

 الطعام     د. السّب والقذف   طعامأ. السّب           ب . القذف           ج. إ 

 ؟اإلنسان الغني الذي يحبه هللا ورسوله هو . 7

 أ. غني المال               ب. غني الحسنات           ج. فقير المال        د. فقير الحسنات 

 من أحب األعمال الى هللا ؟، (أحب العمل إلى هللا )درس ل فهمك  . من خالل8

 أ. الصالة في وقتها     ب. عبادة هللا وحده      ج. بر الوالدين     د. كل عمل صالح مستمر 

 

 

 الشعبة.................................... اليوم والتاريخ :................................... اسم الطالب/ة ............................ الصف و 
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 وائد المداومة على العمل الصالح؟ فمن .  9

 كسب الجنة      د. كل ما سبق ذكره صحيح أ. كسب األجر       ب. حب هللا      ج. 

 األسباب التي تعيننا على اإللتزام والمداومة على العمل الصالح ؟ برأيك من . 10

 .أفعل ما ال أطيق    د. كل ما سبق أ. الصحبة الصالحة      ب.اإلعتماد على النفس     ج 

 درجات ( 4)  -أكمل الجدول التالي بما يناسبه :. 2

 أعمال لإليذاء باليد          أعمال لإليذاء باللسان على /أبدع بمثالين 
  
  
 

 درجات ( 6) )  في المكان المناسب  أو     . ضع إشارة ) 3

 . المفلس الحقيقي هو مفلس المال )   ( 1 

 . يستطيع المفلس يوم القيامة بأن يحافظ على حسناته )  ( 2 

 الناس يوم القيامة صنفان ، األبرار والفجار )  ( . 3 

 مالئكة لكل شخص ، حتى يكتبون جميع أعمالهم وتكون دليل عليه يوم القيامة )  ( . جعل هللا 4

 . أحب عمل إلى هللا هو العمل الكثير والمنقطع )  ( 6

 

 


