
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

الملف االختبار التشخيصي بدون حل

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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  :شعارنا

 ملادة التربية اإلسالمية الخامس االمتحان التشخيص ي للصف 
: اإلجابة الصحيحة  اختر السؤال األول:  

 عدد ركعات السنن الرواتب   .1

ركعة 15 ركعة 16  ركعة 17   

 الصالة المفروضة   .2
 مستحبة  غير إلزامية  إلزامية 

 هاجر المسلمون للمرة الثانية للحبشة ألن بالحبشة  .3
عادل ال يظلم أحدا  ملك   ملك متكبر ال يحب الناس  ملك ظالم يظلم الناس  

 ما هو الخلق الحسن من خالل الحديث الشريف " تبسمك في وجه أخيك صدقة "  .4

 العفو عن اآلخرين  االيثار االبتسامة 

 الكتاب الذي أنزل على محمد صلى هللا عليه وسلم هو   .5
 الصحف  القرآن الكريم  التوراة 

 ...................... هو الذي ينتفع ويخشى هللا تعالى ويخاف عقابه  .6
 التقي  الكاذب  الشقي 

 عدد الصلوات التي نصليها في اليوم   .7
7 6 5 

ــ  -8  صالة الجماعة أفضل من صالة الفرد بــــــ

 درجة 27 درجة 26 درجة 25

 

 

 

 



 

  :شعارنا

 

 أمام العبارة الخطأ : أمام العبارة الصحيحة وعالمة   عالمة ضع  السؤال الثاني:

  سجود التالوة تكبيرتان وسجدة بدون سالم.  1

  . صالة الوتر تختم بها صالة العصر 2

  مستحبة .  حكم صدقة التطوع  3

  الموت للحساب. يعتقد الكافر أن هللا لن يخلقه بعد  4

  من سنن وآداب الصوم الدعاء عند اإلفطار.  5

  . من صفات المؤمن أنه دائما يتذمر من طلبات والديه 6

  . من كان خلقه سيئا  وتارك لعبادة هللا فنهايته النار 7

  يعطي الكافر كتابه بيمينه دليال على ايمانه.  8

9 
ويذكر ربه ويصلي ويعمل من أجل اآلخرة  السعيد من يقبل النصيحة ويعمل بها 

  . دخل النار

  . واجب المسلم تجاه القرآن الكريم حفظه وحسن تالوته وفهم معانيه والعمل به  10

 

 مع تمنياتي بالنجاح والتوفيق

 


