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مراجعة ا��جابة

الع��مة: الع��مة: 4/44/4 Q.1: أيُّ اآليات الكريمة تدل على علم هللا تعالى الواسع ؟

إسم المستخدم:
shs_120768shs_120768

إسم الطالب:
……عي�� على محمد عباس علعي�� على محمد عباس عل

المجموعة:
V-2/457-G6-1 (703655V-2/457-G6-1 (703655$$……

طريقة حل ا��ختبار:
DigitalDigital

الكلية:
Grade6Grade6

اسم المقرر:
G6.ISL - Islamic Education G6G6.ISL - Islamic Education G6

المنطقة:
RIVATE SCHOOL 2/457RIVATE SCHOOL 2/457……

ا��متحان:
……اختبار التربية ا��س��مية - الصاختبار التربية ا��س��مية - الص

نوع ا��ختبار:
FinalFinal

الوقت المستغرق:
mins, 6 secsmins, 6 secs  2424

الع��مة المكتسبة:
100/100100/100

المخرجات التعليمية المرتبطة

G6.2.3.1.1
G6.3.3.1.1

 .a
ِت َوٱۡألَۡرَض َوَما بَۡینَُھَما فِي ِستَِّة أَیَّاٖم ) ( السجدة: 4) َوٰ ُ ٱلَِّذي َخلََق ٱلسََّمٰ َّ�  )

 .b
ِحیُم ) ( السجدة: 6) ( َذِلَك َعاِلُم اْلغَْیِب َوالشََّھاَدِة اْلعَِزیُز الرَّ

 .c
( الَِّذي أَْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء َخلَقَھُ َوبََدأَ َخْلَق اِإلنَساِن ِمن ِطیٍن )( السجدة: 7) 

َل بُِكْم ثُمَّ إِلَى َربُِّكْم تُْرَجعُوَن)( السجدة: 11)  لَُك اْلَمْوِت الَِّذي ُوّكِ ( قُْل یَتََوفَّاُكم مَّ  .d



/

الع��مة: الع��مة: 4/44/4 Q.2: أيٌّ مما يلي ُيعد من فرائض الصالة القولیة؟

المخرجات التعليمية المرتبطة

G6.1.3.1.4

 .a
تكبیرة اإلحرام

 .b
الركوع 

 .c
السجود على الجبھة 

الجلوس بین السجدتین  .d



/

الع��مة: الع��مة: 4/44/4 Q.3: ما الذي يجب على المصلي فعله في الحالة اآلتیة: ( صلى العصر خمس ركعات ناسیًا )؟

المخرجات التعليمية المرتبطة

G6.3.3.1.4

 .a
یسجد سجدتین قبل السالم          

 .b
یسجد سجدة واحدة  قبل السالم 

 .c
یسجد سجدتین بعد السالم   

یسجد سجدة واحدة بعد السالم   .d



/

الع��مة: الع��مة: 4/44/4 Q.4: ما أثر العمل التّطوعي على المجتمع؟

المخرجات التعليمية المرتبطة

G6.1.1.1.3

 .a
الشعور بالراحة النّفسیة والثقة بالنفس

 .b
إشغال المتطوع لوقت فراغھ بعمل نافع

 .c
كسب المتطوع لمحبة النّاس

توفیر األمن الشامل للدول  .d



/

الع��مة: الع��مة: 4/44/4 Q.5: استنتج عّفتین يرشدنا إلیھما الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في التعامل مع الناس، في قوله : (ِسباُب الُمسلِم ِفسوٌق

وقَِتاُلُه ُكْفٌر)( رواه البخاري ومسلم) .

المخرجات التعليمية المرتبطة

G6.2.2.2.1

 .a
عفّة اللسان وعفّة الید                           

 .b
عفّة الید وعفّة السمع

 .c
عفّة الّسمع وعفّة البصر                        

عفّة اللسان وعفّة البصر  .d



/

الع��مة: الع��مة: 4/44/4 Q.6: ما التّصرف الذي ال يدل على حسن شكر المسلم � تعالى على ما أنعم علیه من صحة؟

المخرجات التعليمية المرتبطة

G6.2.2.2.1

 .a
یستخدم جسده في طاعة هللا تعالى

 .b
یبذل جھده في الدراسة لیتعلم

 .c
یسھر إلى وقت متأخر على األلعاب اإللكترونیة 

یداوم على ممارسة الریاضة للحفاظ على صحتھ  .d



/

الع��مة: الع��مة: 4/44/4 Q.7: أيُّ العبارات التالیة ال تنتمي لخصائص العمل التطوعي في اإلسالم الذي تستنتجه من قوله تعالى:

ِ َال ُنِريُد ِمنُكْم َجَزاًء َوَال ُشُكوًرا)( اإلنسان:9)؟ ( إِنََّما ُنْطِعُمُكْم لَِوْجِه �َّ

المخرجات التعليمية المرتبطة

G6.1.1.1.3

 .a
أن یحقق منفعة للناس وخدمة للوطن

 .b
أن یكون بنیة خالصة  � تعالى

 .c
أن یكون بدون اشتراط أي مقابل مادي 

أن یقصد بھ الُشھرة بین الناس  .d



/

الع��مة: الع��مة: 4/44/4 Q.8: ما العبارة التي تبین صفة سجود التالوة؟

المخرجات التعليمية المرتبطة

G6.3.3.1.4

 .a
یسجد سجدة واحدة بتكبیرة واحدة عند الّشروع   

 .b
یسجد سجدة كسجود الصالة بتكبیر وسالم

 .c
یسجد سجدة واحدة بتكبیرتین عند الشُّروع واالنتھاء 

یسجد سجدتین كسجود الصالة بتكبیر وسالم  .d



/

الع��مة: الع��مة: 4/44/4 Q.9: أيُّ مما يلي ال يوضّح داللة نص وثیقة المدينة المنورة اآلتي: (من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة) ؟

المخرجات التعليمية المرتبطة

G6.1.3.1.5
G6.2.3.1.5

 .a
أھمیة توفیراألمن ألفراد المجتمع كافة 

 .b
ضرورة تحقیق التّعایش المجتمعي 

 .c
ضرورة  الحذر من التّعصب  للرأي   

أھمیة  تحقیق التالحم المجتمعي   .d



/

الع��مة: الع��مة: 4/44/4 Q.10: ما العمل الذي قام به النبي ملسو هيلع هللا ىلص عند قدومه المدينة المنورة لتحقیق التالحم المجمعي بین

المسلمین كما تفھم من قول أنس رضي هللا عنه: ( قد حالف النبي ملسو هيلع هللا ىلص بین قريش واألنصار في داري »

(رواه البخاري) ؟

المخرجات التعليمية المرتبطة

G6.1.3.1.5
G6.2.3.1.5

 .a
إصدار وثیقة المدینة المنورة 

 .b
بناء المسجد النبوي

 .c
المؤاخاة بین المھاجرین واألنصار

التخطیط لتعمیر المدینة   .d



/

الع��مة: الع��مة: 4/44/4 Q.11: أيٌّ مما يلي ُيعد من األفعال المكروھة التي ال تُبطل الصالة وإنما ُتنقص أجرھا؟

المخرجات التعليمية المرتبطة

G6.1.3.1.4

 .a
األكل أو الشرب أو الضحك أثناء الصالة

 .b
اإلسراع وعدم الطمأنینة في الصالة 

 .c
االلتفات وفرقة األصابع في الصالة

عدم السجود على الجبھة   .d



/

الع��مة: الع��مة: 4/44/4 Q.12: أيٌّ مما يلي ُيعد من مبادرات دولة اإلمارات العربیة المتحدة في مجال الصحة؟

المخرجات التعليمية المرتبطة

G6.1.1.1.6
G6.2.1.1.6

 .a
مبادرتھا للمشاركة بقواتھا المسلّحة من أجل نصرة المظلومین 

 .b
مبادرتھا ببناء المؤسسات التعلیمیة المجھزة بأحدث األجھزة

 .c
مبادرتھا بإرسال القوافل العالجیة ضمن مبادرات إنسانیة

مبادرتھا لتنسیق مشترك مع الدول اإلسالمیة للقضاء على التّطرف   .d



/

الع��مة: الع��مة: 4/44/4 Q.13: ما األدب الذي ينبغي على المسلم مراعاته عند دخوله للمسجد؟

المخرجات التعليمية المرتبطة

G6.2.1.2.3

 .a
المشي إلى المسجد بسكینة ووقار  

 .b
الحرص على نظافة المسجد 

 .c
مالزمة ذكر هللا تعالى 

تجنب المرور أمام المصلّین  .d



/

الع��مة: الع��مة: 4/44/4 Q.14: ما النتیجة التي تترتب عن انعدام الحوار الحضاري بین الشعوب؟

المخرجات التعليمية المرتبطة

G6.2.2.2.1

 .a
یحقق التّسامح والتّعایش المجتمعّي واالستقرار

 .b
یؤدي إلى تخلفھا حضاریًا واجتماعیًا واقتصادیًا 

 .c
یسبب نھضة المجتمعات في كل مجاالت الحیاة 

یحقق التواصل الحضاري بین األفراد والشعوب  .d



/

الع��مة: الع��مة: 4/44/4 Q.15: أيٌّ مما يلي ال ينتمي ألمثلة حكم اإلظھار الَحْلقّي؟

المخرجات التعليمية المرتبطة

G6.5.3.1.1

 .a
قولھ تعالى:(  ثِیَابًا ُخْضًرا ) 

 .b
قولھ تعالى:(  َوَمْن أَْظلَُم   )

 .c
قولھ تعالى:( ِمْنھُ  ) 

قولھ تعالى:( قَْوًال ثَِقیًال)  .d



/

الع��مة: الع��مة: 4/44/4 Q.16: أيُّ اآليات الكريمة التالیة تستنتج منھا عدل هللا تعالى في الجزاء بین الناس؟

المخرجات التعليمية المرتبطة

G6.2.3.1.1
G6.3.3.1.1

 .a
قولھ تعالى : ( تَتََجافَى ُجنُوبُُھْم َعِن اْلَمَضاِجِع یَْدُعوَن َربَُّھْم َخْوفًا َوَطَمعًا ..) ( السجدة: 16)

 .b
قولھ تعالى : ( أَفََمن َكاَن ُمْؤِمنًا َكَمن َكاَن فَاِسقًا ّال یَْستَُووَن  ) ( السجدة: 18)

 .c
اِلَحاِت فَلَُھْم َجنَّاُت اْلَمأَْوى نُُزال..) ( السجدة: 19) ا الَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ قولھ تعالى : ( أَمَّ

َر بِآیَاِت َربِِّھ ثُمَّ أَْعَرَض َعْنَھا ..) ( السجدة: 22) ن ذُّكِ قولھ تعالى : (   َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ  .d



/

الع��مة: الع��مة: 4/44/4 Q.17: أيُّ ألفاظ الحديث التالیة تعني: ( فیما عمل بأعضاء جسده ) في قوله ملسو هيلع هللا ىلص: (ال تزوُل قَدما عبٍد يوَم

القیامِة حتَّى يسأَل عن عمِرِه فیما أفناُه ، وعن ِعلِمِه فیَم فعَل ، وعن مالِِه من أيَن اكتسبَُه وفیَم أنفَقُه ،

وعن جسِمِه فیَم أبالُه) ( الترمذي)؟

المخرجات التعليمية المرتبطة

G6.2.2.2.1

 .a
(أفناهُ) 

 .b
(أبالهُ)

 .c
(أنفقَھُ)  

(اكتسبَھُ)  .d



/

الع��مة: الع��مة: 4/44/4 Q.18: ما الحكمة من بدء سورة السجدة بقوله تعالى : ( الٓٓمـــ ( 1 )) ؟

المخرجات التعليمية المرتبطة

G6.2.3.1.1
G6.3.3.1.1

 .a
للتأكید على إعجاز القرآن الكریم  

 .b
للداللة على  قدرة هللا تعالى في خلق اإلنسان   

 .c
للداللة على قدرة هللا تعالى في خلق الكون

للتأكید على وحدانیة هللا تعالى   .d



/

الع��مة: الع��مة: 4/44/4 Q.19: ما حكم أداء المصلي غیر العاجز لتكبیرة اإلحرام جالًسا؟

المخرجات التعليمية المرتبطة

G6.1.3.1.4

 .a
صالتھ صحیحة 

 .b
تبطل صالتھ 

 .c
ینقص أجر صالتھ 

ال شيء علیھ  .d



/

الع��مة: الع��مة: 4/44/4 Q.20: ما التّصرف الذي ال ينتمي آلداب المسجد وينبغي على المسلم تجنبه؟

المخرجات التعليمية المرتبطة

G6.2.1.2.3

 .a
المحافظة على نظافة المسجد 

 .b
مالزمة ذكر هللا تعالى وقراءة القرآن الكریم

 .c
الّضحك والحدیث بصوت مرتفع في المسجد

التزام اإلجراءات االحترازیة الخاصة بصالة الجماعة وقت األزمات  .d



/

الع��مة: الع��مة: 4/44/4 Q.21: أيُّ ألفاظ الحديث تعني: اطلب من هللا تعالى وتوجه إلیه وحده بالدعاء ؟

المخرجات التعليمية المرتبطة

G6.2.2.2.1

 .a
احفظ هللا  

 .b
یحفظك

 .c
فاسأل هللا             

فاستعن با�     .d



/

الع��مة: الع��مة: 4/44/4 Q.22: أيُّ المؤسسات التالیة لیس من اختصاصھا اإلشراف على جمع التبرعات والمساعدات اإلنسانیة؟

المخرجات التعليمية المرتبطة

G6.1.1.1.6
G6.2.1.1.6

 .a
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال الخیریة 

 .b
مؤسسة خلیفة بن زاید لألعمال اإلنسانیة 

 .c
دار زاید للثقافة اإلسالمیة 

الھالل األحمر اإلماراتي   .d



/

الع��مة: الع��مة: 4/44/4 Q.23: ما المثال لحكم اإلظھار الَحْلقّي؟

المخرجات التعليمية المرتبطة

G6.5.3.1.1

 .a
قولھ تعالى: ( ُوُجوهٌ یَْوَمئٍِذ )

 .b
قولھ تعالى:( َعاِملَةٌ نَّاِصبَةٌ)

 .c
قولھ تعالى:( ِمْن َعْیٍن)

قولھ تعالى:( َعن ِذْكِر)  .d



/

الع��مة: الع��مة: 4/44/4 Q.24: أيُّ المواقف التالیة ال تدل على الفھم الصحیح لكیفیة االستعانة با� تعالى ؟

المخرجات التعليمية المرتبطة

G6.2.2.2.1

 .a
یجتھد ویدرس استعداًدا لالختبار مع طلبھ للعون والتیسیر من هللا تعالى وحده

 .b
یلتزم باإلجراءات االحترازیة للوقایة من فیروس كورونا متوكًال على هللا وحده 

 .c
یداوم على شرب الدواء الذي وصفھ لھ الطبیب  مع طلبھ للعون من هللا وحده 

یمتنع عن التقید بقوانین السیر والمرور قائًال :إن النافع والًضار ھو هللا وحده   .d



/

الع��مة: الع��مة: 4/44/4 Q.25: ما اللفظ القرآني الذي يعني: ( ثبت ونفذ القضاء )؟

المخرجات التعليمية المرتبطة

G6.2.3.1.1
G6.3.3.1.1

 .a
(َحقَّ اْلقَْوُل)

 .b
(اْلِجنَِّة)

 .c
(تَتََجافَى ُجنُوبُُھْم) 

(اْلَمَضاِجِع)  .d


