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 وزارة التربية والتعليم
 منطقة عجمان التعلمية
 مدرسة الحكمة الخاصة

 

 

 

 

 

عدإد أ  /     مىن رجاءإ 

 
 

 موجه إملادة

سعيد عبدإلكرمي/ أ     

بنات –مديرة إملرحةل إل ساس ية   

 أ .هناء إملقدإد

سخامال   ف  لص  ل ة ة اإلسالمي  ربي  ت  ال ة  م  ز  ل  م    
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 أجب عن األسئلة اآلتية : 

 

 

 .هْمسة في أُذنك

 

 

عة والعلم ال يُنال إال  على ة ومتْ له لذ   ولكنْ  م شاق  العلْ  طلبْ 
م ساعة العلْ  ل ذل  م يتحم  ة ومن ل  عب والمشق  ر من الت  جسْ 

 .   اس الجهل أبد  ع كأْ تجر  ي  
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 : من عالمات يوم القيامة -1
 

 للحساب .خروج الموتي من القبور وبعثهم  -

 تشقق السماء وانتثار الكواكب . -
 جميع ما سبق -
 

 :ف ّجَرت ( معنى قوله تعالى ) َوإذَا البِحار   -2
 

 فيضان البحور على األرض -
 جفاف مياه البحور -
 الشئ مما سبق -
 

 :بعد دراستك لدرس المفلس الحقيقي وّضح معنى )المْفلْس( في الحديث الشريف – 3
 

 المالالذي اليملك  -
 الذي اليملك حسنات -
 الذي يأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة ويأتي معها بذنوب وسيئات تذهب حسناته -
 

:من األعمال التي تجعل صاحبها مفلساً يوم القيامة الشريف ورد بالحديث -4  

 

 الشتْم -
 أكل أموال النّاس بالباطل  -
 جميع ما سبق  -
 

بـ : الحسناتطرق المحافظة على رصيدي من  - 5   

 

 إيذاء الناس -

 شتم اآلخرين -
 االبتعاد عن األعمال السيئة -
 

 :رت بمعني تبعثرت واختل نظامهاثَ انتَ  -6
 

 صح  -
 خطأ  -
 

 .سورة اإلنفطار مكية -7
 صح  -
 خطأ -
 

 يوم القيامة . الكريمة في اآليات (ينالدّ  ومِ يَ بِ )المقصود  - 8
 صح  -
 خطأ -
 
 
 

الّضرب التي تندرج تحت اإليذاء بالقولمن األعمال  - 9  
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 صح -
 خطأ -
 

 .  عَدْد آيات سورة اإلنفطار تسع عشرة آية – 11
 صح  -
 خطأ -

 

:"أتدرون ما المفلس ؟ إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة  –صلى هللا عليه وسلم –. في ضوء فهمك لقول الرسول 11
 " ، المفلس هو َمْن : مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا أكلهذا، و ذفوقتي وقد شتم هذا، أويبصالة وصيام، وزكاة، 

 

 ر والديهبأ. يصلي في المسجد وي

 . يكثر من الطاعات ويعاقب الصغار بالضربب

 ج. يزكي من أمواله في شهر رمضان

 اآلخرين ذىيؤدي األعمال الصالحة دون أ.د
 

ت أخذ من خطاياهم، فطرح، ما عليه ى قبل أن يقضت حسناته فإن فني:"–صلى هللا عليه وسلم –في قوله ( فنيت)ما معنى  12
 . ليه، ثم طرح في النار"ع

 بدأت .أ

 تهتان .ب
 . قلتج

 . زادتد
 

 :. يخسر المفلس في اآلخرة 13

 حسناته.أ

 ب. سيئاته

 ج. أمواله

 . أوالدهد
 

 :  أسباب السعادة الحقيقية لإلنسان في الدنيا واآلخرة . 14
 أ. زيادة األموال 

 ب. زيادة الشهرة

 لعابج. كثرة األ

 د. حسن التعامل
 

 )أدومه وإن قل ( عندما سئل عن أي العمل أحب إلى هللا؟ :  -صلى هللا عليه وسلم -معنى قول الرسول .15

 العمل الصالح الكثيرأ. 

 العمل الصالح القليل ب. 
 العمل الصالح المستمرج. 

 العمل الصالح المنقطعد.
 
 
 
 
 

 ا :يعمل مقيما صحيحً ما  ثمرة المداومة على العمل الصالح كما يفهم من قوله " إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل .16 
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 مع بالنوطثواب العمل الصالح ينقأ. 

 ب. ثواب العمل الصالح الينقطع بالنوم

 ثواب العمل الصالح ينقطع بالمرض والسفر .ج

 بالمرض أو السفر د. ثواب العمل الصالح ال ينقطع

 

 :على المداومة على العمل الصالح  األسباب المعينة. 17

 . االستعانة باهلل تعالیأ

 ب. االستعانة بالوالدين

 االستعانة بالمعلم .ج

 د. االستعانة بالصديق

 

 :وم خمسة أجزاء من القرآن الكريم السبب في توقف راشد عن قراءة كل ي .18

 الصعوبة في التالوة والحفظ أ.

 لرغبة في اللعب مع األصدقاءب. ا
 نشغال باأللعاب اإللكترونيةج. اال 

 د. كثرة حد أجزاء الحفظ

 

إليه يصعد الكلم العزة جميعا  ية :" من كان يريد العزة هللفالقول الذي يؤجر عليه اإلنسان من خالل فهمك لآلية الكريمة التال. 19
 ( 11الطيب " ) فاطر 

 أ. الصالة
 . الزكاةب

 الكالم الطيب .ج

 بر الوالدين د.
 

:" أو سماعه لمن يذكره في ضوء فهمك لقول هللا تعالی -صلى هللا عليه وسلم–السم الرسول  ذكرهيجب على المسلم عند  . 21
 ( 56الذين ءامنوا صلوا عليه وسلموا تسليما" األحزاب  يا أيها يصلون على النبي  مالئكته هللا و إن 

 )هللا أكبر(  :عليه بقوله يأ. أن يصل
 )سبحان هللا(:ب. أن يصلي عليه بقوله 

 هلل ( الحمد :)أن يصلي عليه بقوله -ج

 ( )صلى هللا عليه وسلم :د. أن يصلي عليه بقوله
 

  58األنفال " لخائنيناال يجب هللا  إن :" كما تفهم من قوله تعالى األفعال التي ال يحبها هللا . 21 

 أ. الخيانة

 التكبر .ب

 ج. الظلم

 د. السب
 
 
 
 

 

 :-صلى هللا عليه وسلم –ف أهل الطائف من دعوة الرسول موق .22
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 -صلى هللا عليه وسلم  -. قبول دعوة الرسولأ

 -صلى هللا عليه وسلم -ب. رفض دعوة الرسول

 -صلى هللا عليه وسلم -الفرح بدعوة الرسولج. 

 في الدعوة -صلى هللا عليه وسلم –د. مساعدة الرسول 
 

 :  تدل على التسامحالتي المواقف  . من 23

 فغضب عليهم ةله مكيد يدبرون أ. سمع أن أصحابه 

 فضربه کسر أخوه الصغير الكوب  .ب
 ج. أساء له زميله بالسب فدعا له بالهداية 

 د. رمي عليه صديقه الزجاجة فرد عليه بالسب 
 

 وعليه حلة وعلىبالربذة  أبا ذَّرعن المعرور بن سويد قال : ) لقيت ، معنى ) الحلة( في الحديث الشريف  .24

 ( : مهأه باًل فعيرترجساببت عن ذلك فقال: إني سألته خلة ، ف

 اللباس المنقط أ.

 . اللباس الناعمب

 اللباس الخشن. ج

 اللباس الفاخرد. 

 

 :ى وحدد اآلية الكريمة التي تدل على أن معيار التفاضل بين الناس عند هللا تعالى هو التق. 25

 13"  الحجرات  عند هللا أتقاكم كرمكمإن أ"  أ.

  32الزخرف    "يجمعون  ورحمة ربك خير مما "ب. 

  71اء إلسرا " على كثير ممن خلقنا تفضيالوفضلناهم . "  ج
 32زخرفال دنيا " بينهم معيشتهم في الحياة ال . " نحن قسمنا د

 

 أتي : . التصرف الصحيح فيما ي26

 رتذأخطا في حق سائق الحافلة ولم يع .أ
 ب. يتأخر في الحضور إلى المدرسة 

 ج.يقدم الماء البارد للعمال في الشوارع 
 رة المنزليةدبد. يرفع صوته على الم

 

 :. الركن الخامس من أركان اإليمان 27

 اإليمان باهلل تعالی .أ

 . اإليمان بالرسلب

 ج. اإليمان بالمالئكة

 د. اإليمان باليوم اآلخر

 

 :ا دون علم المالكالنصيحة التي تقدمها لحمد ، يعمل في البقالة وأخذ عشرون درهمً  . 28
 يسارع بالتوبة وطلب المغفرة وإعادة المال لصاحبه أ. 

 ب يسارع بالهروب من البقالة دون علم المالك

 ج. يسارع بالذهاب إلى المنزل دون علم الوالدين

 يسارع بطلب النصيحة من صديقد.

 

 :فوائد صالة الجماعة . 29
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 أ. أفضل من صالة الفرد بخمس وعشرين درجة

 . أفضل من صالة الفرد بخمسين درجةب

 تقلل المحبة والتراحم بين الناس. ج 

 تقوي المحبة والتراحم بين الناسد. 
 
 :به في صالتهم قتدون يطلق على من يتقدم المصلين وي . 31

 أ. اإلمام

 ب. المأموم

 ج. المسبوق

 د. المتأخر

 

 :أدرك اإلمام وهو في التشهد األخير من صالة المغربإذا لمسبوق صالته ا م  تّ . ي  31

 أ. يتم ركعة بعد اإلمام

 ب. يتم ركعتين بعد اإلمام

 م ثالث ركعات بعد اإلمامتج. ي

 د. يسلم مع اإلمام
 

 هو:المسبوق في الصالة . 32

 قبل سالم اإلمام . التكبيربعض الصالة مع اإلمام لكنه أدرك من فاته  أ.

 من فاته بعض الصالة مع اإلمام لكنه لم يدرك التكبير قبل سالم اإلمام ب.

 جدمن فاته فضل صالة الجماعة مع اإلمام في المسج. 

 من فاته دخول اإلمام في بداية خطبة الجمعةد.  

 

 هي :. اإلسراء 33

 إلى السماوات السبع  -عليه الصالة والسالم -صعود الرسول .أ

 من رحلة اإلسراء والمعراج -عليه الصالة والسالم -عودة الرسولب.

 من المسجد األقصى إلى المسجد الحرام -عليه الصالة والسالم - انتقال الرسول . ج

 من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى -عليه الصالة والسالم -د. انتقال الرسول
 

 :ليلة اإلسراء والمعراج  -عليه الصالة والسالم -ها النبي آ. المشاهد التي ر34

 أ. البراق السريع

 . سدرة المنتهیب

 ج. السماوات العال

 السالمد. األنبياء عليهم 

 

 حدة في مجال االكتشافات العلمية جهود دولة اإلمارات العربية المت حدد. 35

 أ. تأسيس أول وكالة الفضاء في الشرق األوسط

 ب. تأسيس أول مركبة الفضاء في الشرق األوسط

 ج. تأسيس أول مدرسة الفضاء في الشرق األوسط

 ضاء في الشرق األوسطفد. تأسيس أول نادي لل
 
  : ول)صلى هللا عليه وسلم(استقباالً استقبل أهل الطائف الرس -36
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 حسنًا -

 سيئًا -

 طيبًا -
 

 : وسبّوه هم أهل ةالحجارب الذين رموا النبي )صلى هللا عليه وسلم ( -37
 الطائف  -
 مكة    -
 جدة  -
 

  :  -صلى هللا عليه وسلّم- قدم عّداس للنبي -38
 العنب -
 التوت -
 التين -
 

 :عّداس من أهلكان  -39
 مكة  -
 الرياض -
 نينوى -
 

 بـأنَّ :  يحدث للشمس يوم القيامة  -41
 ي محى  ضوؤها  -
 يزيد  ضوؤها -
 يَِقلُّ  ضوؤها  -
 

.النّوق الحوامل العشار تتعطل وتترك مهملة، "العشار" هي   - 41 

صح       – 

 خطأ-
 

 .معنى )والّصبحِ إذَا تنفّس( الصْبح إذا أضاء وأْسفر -42
 صح-
  خطأ-
 

وم كب َرت . -43 وم انَكدَرت ( أي النّج   معنى ) إذَا النّج 
 صح-
 خطأ-
 

 .النّْصرانية كانت ديانة عّداس قبل أن يسلم هي -44
 صح-
 خطأ-
 

 .سورة التكوير سورة مدنية -45
 صح-
 خطأ-

  :أحب األعمال إلى هللا تعالى ماداوم عليه صاحبه وإن -46
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 اكان وسطً   -
 اكان كثيرً   -
  كان قلياًل   -
 

 :لمداومة على العمل الصالحامن نتائج )ثمرات(   -47
 -محبة هللا عزوجل 

 -  الحزن
  -   كسب السيئات  

 

 لكنه اليوم مريض:ا يقرأ القرآن بعد العصر دائمً  -48
 يكتب له األجر في هذا اليوم -

 يكتب له األجر ال  -
 يكتب عليه السيئات  -

 

 تعالى فسوف يحبك أهل:إذا أحبك هللا  -49
 السماء -
 الكهف  -
 النار -
 

 : ماذا تتوقع أن يحدث إذا : بدأت في حفظ جزء من القرآن الكريم وبعد ثالثة أشهر توقفت -51
 تنسى ما حفْظته -
 تّم حفظ ه يثبت ما -
 استمرار كسب األجر والثواب  -
 

 . على الناس التشديد في العباداتكان النبي )صلى هللا عليه وسلم( حريصاً على عدم  -51
 صح -
 خطأ-
 

 .رفقاء السوء األسباب التي تعينك على المداومة على فعل الخيرمن  -52
 صح -
 خطأ-
 

.   -عليه السالم  -يونس ح هللا تعالى في بطن الحوتالنبي الذي كان ي َسبِّ  -53 

 صح-
 خطأ-
 

 .إفشاء الّسالم من األسباب التي تجعلنا متحابين - 54
 صح-
 خطأ-
 

 .النوافل صيام رمضان من -55
 صح -
 خطأ-
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