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 نموذج أسئلة اختبار ديني قيمي للصف الخامس األساسي الفصل الدراسي األول 2021 / 2021 م

 أوال : األسئلة الموضوعية 

: ) درجة واحدة ( السؤال الثاني : أ ( تطبيق / تجويد  

 األسئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

 

:أكمل الجمل التالية *    

...............   -1 قال تعالى ) َوأَْسقَْيَناكُ ْم ماًء فَُراتًا(  الحكم التجويدي فيما تحته خط هو   .َ

 2-   قال تعالى ﴿أَلَْم يَْعلَ ْم ب  أَنَّ هللَا َيَرى﴾ الحكم التجويدي فيما تحته خط هو ............

 3_ حكم الميم الساكنة في قوله تعالى )ذََرأَكُ ْم ف  ي اْْلَْرض  ( هو…….. ) الوحدة الرابعة( 

بُكُ م ب مَ ْجنُون  " الحكم التجويدي فيما تحته خط هو ..............   4- قال تعالى  " َوَما َصاح 

ين  " هو .................  -5 حكم الميم الساكنة في قوله تعالى  "أَلَْم َنْخلُْقكُ ْم م  ْن ماء  َمه 

 * ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي :

ُزون ( هو: الحكم التجويدي فيما تحته خط في قوله تعالى  ) َيْوَم هُ ْم َب ار  َ  -1 

- إخفاء شفوي -إظهار شفوي            -إدغام شفوي                      

   2-  الحكم التجويدي فيما تحته خط في قوله تعالى ) إنّها علَْيهم مُ ْؤَصدة ( هو: 

إخفاء شفوي -إظهار شفوي            -إدغام شفوي                    -  

 يأتي حكما اإلدغام و اإلخفاء في :    -3

 كلمتين.       _ كلمة واحدة فقط _ كلمتان فقط.              _ كلمة أو  

 

 

فهد الجهوري -1إعداد األساتذه :   

حسن البلوشي  -2                      

عبدهللا القطيطي  -3                     
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:) درجة واحدة (   تذكر - 1 ( ب السؤال الثاني :   

 األسئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

 : فيما يليأمام العبارة الصحيحة وصوب ما تحته خط إن كان خطأ  ) / (ضع عالمة    •

 

 ...........  )      (المرسالت وردت آية الكرسي في سورة  -1

 ...........  )      (الهندسة  العلم الذي يهتم بتعليم أفراد المجتمع أمور دينهم هو علم  -2

 ........... (     صلوات ) ستالصلوات المفروضة التي يؤديها المسلم في اليوم والليلة  -3

 ........... (      )مواضع  سبعة يسجد المسلم في صالته على  -4

 بوي الن انطلق النبي صلى هللا عليه وسلم في رحلة اإلسراء والمعراج من المسجد الحرام إلى المسجد  -5

 ........... (      ركعات )أربع  ة العصريصلي المسافر في صال -6

 ...........  )       (الطب العلم الذي يعيننا على تالوة القرآن الكريم بصورة صحيحة هو علم  -7

 ...........   )      (أبو بكر الصديق الطائف صاحب النبي صلى هللا عليه وسلم في رحلته إلى -8

 ........... )       (الغبطة تمني زوال ما عند اآلخرين من نعم يقصد به  -9

 ........... )       (الفطنة حفظ هللا الرسل من الوقوع في المعاصي يقصد به  -10

بالثقة إيمان المسلم بقدراته وإمكانياته التي وهبه هللا تعالى إياها وتحقيق أهدافه من خاللها تعرف   -11

 ...........  )      (بالنفس 

 ...........  (       )أسماء بنت أبي بكر  الصحابية التي سميت بذات النطاقين هي  -21

 . )     ( ............ الرفق بالضعفاءمن صفات السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي هللا عنها  -31

 )     (...........  شقت نطاقها إلى نصفينسميت أسماء بنت أبي بكر بذات النطاقيين ْلنها  -41

 

 

عبدهللا اليحمدي  -1إعداد األساتذه :   

سليمان الوائلي  -2                      

ليلى الشامسي  -3                     
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فهم  ) درجة واحدة ( : - 2ب(   السؤال الثاني :  

 األسئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

 أمام العبارة الصحيحة وصوب ما تحته خط إن كان خطأ :  ) / (ضع عالمة   •

 ............. )     (العشاء في قوله تعالى : ) وقرآن الفجر( يقصد به صالة  -1

 ............. (     مع ثقته باهلل تعالى )تتعارض ثقة اإلنسان بنفسه  -2

 .............  )       (والظالمين القرآن الكريم شفاء ورحمة للمؤمنين  -3

 .............  )       (الفرقة انتشار القطيعة في المجتمع يؤدي إلى  -4

  اتصافهاكتم السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي هللا عنها لخبر هجرة رسول هللا وصاحبه يدل على  -5

 ............. )        (الكرم بصفة 

 ............. (      في وجوههم )العبوس من طرق كسب محبة اآلخرين  -6

 صفات المخلوقين )   ( .............  تشبهصفات هللا تعالى  -7 

 )     ( ............   اتلوه فقطقرآن الكريم وسيلة لهدايتي عندما ال -8

 )    (...............  المحبةأنتشار التكبر في المجتمع يؤدي إلى  -9

 إلهيه تفضل هللا بها على رسوله محمد )    (............  منحةاإلسراء والمعراج  -10

 )   (.............  باهلليستمد المسلم ثقته بنفسه من ثقته   -11

  أثناء الصالة )   ( .........  الخاطئة الميالن في القيام يعتبر من اْلفعال -21

 بالرسول صلى هللا عليه وسلم إلى السموات العال )     (............ أسري -31

 ........................ )     ( صحيحةالصالة فصالته  من نسي تكبيرة االحرام  في -41

 

 

 

 

عبدهللا اليحمدي  -1إعداد األساتذه :   

نعيمة البكري  -2                      
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قدرات  ) درجة واحدة ( :  - 3السؤال الثاني : ب(    

 األسئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
 أمام العبارة الصحيحة وصوب ما تحته خط إن كان خطأ :  ) / (ضع عالمة   •

 
من خالل قوله تعالى نستنتج أن قال تعالى : " وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين " .  -1

 القرآن الكريم شفاء ورحمة لجميع الناس  
 ............. )        ( 

قال تعالى : " وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما " .مظهر اْلخوة الوارد في اآلية هو  -2
 اإلصالح بين المتخاصمين )            (...................... 

 3-قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا ال  يسخر قوم من قوم " المرض القلبي الوارد في اآلية هو البغض 
 ............................)          ( 

قال تعالى : " فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها " من صفات -4
 الرسل الواردة في اآلية هي الصدق )           (................... 

5-يشير قول  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " تبسمك في وجه أخيك صدقة "اال أن التبسم عبادة يؤجر  
)        (..........عليها المسلم .  

" ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا" تشير اآلية إلى عمل من أعمال    قال تعالى :-6
 الفاسقين )        ( ...................... 

ُمن ي َوَيْسق ين  ( هي القوي )     (.....  ي ُهَو يُْطع     7- صفة هللا عز وجل الواردة في قوله تعالى : )َوالَّذ 
َّ  ( هي اإلخالص )    (..... يَن آَمنُوا أََشدُّ ُحبًّا ِّّل    8-من عالمات اإليمان الواردة في قوله تعالى : ) َوالَّذ 

ُرٓواْ إ الَّ ل يَْعبُُدواْ من عالمات اإليمان الواردة في قوله تعالى : ) -9 يَن لَهُ  ِّلََّ ٱَوَمآ أُم  ينَ ٱُمْخل ص  ( هي  لّد 
........)     ( ......  اإلخالص  

 12- شبه الرسول صلى هللا عليه وسلم في حديث فضل الصالة اْلدران بالسيئات )     (........... 
يًرا( اسم هللا تعالى الذي تشير إليه اآلية الكريمة هو  الرزاق   ًيا َوَنص   قال تعالى) َوَكفَٰى ب َرّب َك َهاد 

 .......)     ( 
إ يَّاَك نَْعبُُد َوإ يَّاَك  اآلية الكريمة قال تعالى )  تعالى الواردة فيمن عالمات االيمان باهلل -13 

ينُ (هي النصر )      (......   َنْستَع 
 

ات  اللهم أعني على حرث اْلرض " هذا الموقف يدل على عالمة من عالمقول المسلم  -14 
................. االيمان باهلل تعالى وهي    

" هذه اآلية تدل على مظهر من مظاهر اْلخوة هو َوتَعَاَونُوا َعلَى اْلب ّر  َوالتَّْقَوىقال تعالى "    15-   
.................... 

         سالمة اليحيائي -1إعداد األساتذه : 

حواء الشيدية  -2                    
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تذكر  ) درجة واحدة ( : - 1ج(   السؤال الثاني :  

 األسئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

 :  أكمل العبارات اآلتية بما يناسبها من الكلماتج(  السؤال الثاني :

 وردت آية الكرسي في سورة…………….  -1

 قوم سيدنا إبراهيم عليه السالم يعبدون………..  كان  -2

 معجزة اإلسراء والمعراج حدثت للنبي……..  -3

 المداومة على الصالة تطهر المسلم من………  -4

 تمني زوال النعمة عن اآلخرين تسمى……….  -5

 العلم الذي يصون اللسان من الوقوع في الخطأ عند تالوة القرآن هو علم………     -7

 ذي رافق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى الطائف هو……….. الصحابي ال -8

 نشأ النبي إبراهيم عليه السالم في……… -9

 عدد الصلوات المفروضة التي يؤديها المسلم في اليوم والليلة ………  -10

خديجة رضي هللا عنها وأبي طالب عم الرسول صلى هللا عليه   السيدةالعام الذي توفي فيه كل من  -11

 يسمى بعام………   وسلم

 إيمان المسلم بقدراته وإمكاناته التي وهبه هللا إياها وتحقيق أهدافه من خاللها تسمى……..  -12

 الصحابية التي سميت بذات النطاقين هي……….   -13

 من طرق كسب محبة اآلخرين….  -14

 ..................................... حكم قصر الصالة في السفر هو  -15

 

 

 

فاطمة المشرفي  -1إعداد األساتذه :   

فهد الجهوري -2                      

عبدهللا اليحمدي -3                      
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) درجة واحدة ( :  فهم - 2السؤال الثاني : ج(    

 األسئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

 : ما يليأكمل  •
   -1  مجموع عدد الركعات في ............ أقل عن مجموع عدد الركعات في الحضر 

- 2 إذا لم يستطع المصلي أن يصلي قائما فإنه يصلي..……………   

 صالته فإن فعله يعتبر .......... عندما يصلي رجل وهو ملصق قدميه وهو قائم في -3

ي خميس البلوش -1إعداد اإلستاذ  :   

 

تطبيق  ) درجة واحدة ( :  - 3السؤال الثاني : ج(    

 األسئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
 أكمل ما يلي:  •

 
 المحافظة على الصالة تكون بتأديتها في .............  -1

 المسلم العلم بنية مرضاة ................. يطلب  -2
 مذاكرة الطالب لدروسه والجد واالجتهاد دليل على حبه لطلب .............  -3
 عندما يرفع رجل بصره في الصالة فإن فعله هذا يعد .................  -4
 اذا استيقظ شخص من نومه فزعا فإنه يقرأ ..........................  -5
 ...............................  أثناء  الصالة في عالى " سبح اسم ربك اْلعلى " هللا ت  اطبق قول -6
 القرآن الكريم وسيلة لهدايتي عندما  ......................................  -7
 مواضع. عند السجود في الصالة يجب على المصلي أن يسجد على ...................   -8
 مصلي في موضع ............................. عند القيام للصالة يكون نظر ال -9
 إذا سافر المسلم مسافة السفر فإنه يصلى صالة الظهر ............................  -10
 تبسمي ْلخي المسلم يعد ............ أؤجر عليها .  -11

 ......... أصلي صالة الظهر في سفري   -12
 اتصافه بصفة … الطالب الذي يحافظ على ممتلكات المدرسة يدل على  -13
...... عندما يصلي رجل وفي القيام ملصق قدميه فإن فعله يعتبر… - 14        

إرجاع المسلم للمال الذي ائتمنه عليه صاحبه دليل على تطبيقه لخلق - 15       ...........  

 
 

 

سليمان الوائلي  -1إعداد األساتذه :   

أحمد الزيدي -2                      



 

7 
 

قدرات  ) درجة واحدة ( :  - 4السؤال الثاني : ج(    

 األسئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
 أكمل ما يلي:  •

 
" اللهم أعني على حرث هذه اْلرض " على عالمة من عالمات  يدل قول سعيد عند زراعة أرضه :-1

 اإليمان وهي ............................ 
قال هللا تعالى: " فسبح باسم ربك العظيم " يقولها المصلي عند .........................  -2  
نستنتج  هن الخطايا "  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو هللا ب -3

الصالة تؤدي إلى تطهير المسلم من ....................... تأدية المداومة على  نأمن الحديث   
قال تعالى : إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم " من الوسائل المعينة على الهداية الواردة في -4

 اآلية............................
عليه وسلم : " أنه نهى المصلي أن يقعي في صالته إقعاء الكلب " الخطأ   قال رسول هللا صلى هللا -5

 الخطأ الوارد أثناء السجود في الحديث الشريف هو .................................. 
َ َيأُْمُرُكْم أَن تَُؤدُّوا اْْلََماَنات  إ لَٰى أَْهل َهاقال تعالى : "-6 إلى التحلي بصفة  الكريمةاآلية  "تدعونا إ نَّ َّللاَّ

 .......................... 
استنتج من قول النبي صل هللا عليه وسلم "إن كل صاله تحط ما بين يديها من خطيئة" إلى أن  -7

ت الصلوا  
 الخمس ............ ذنوب المسلم . 

"  َرّب ى َوَرّب ُكم ِّلَّ  ٱإ ّن ى تََوكَّْلُت َعلَى "الكريمة عالمات االيمان باهلل تعالى التي تشير اليها اآلية  من  -9
 هي ....... 

ُ ٱإ نَّن ٓى أََنا يشير قوله تعالى )-10 ٓ أََن۠ا فَ  ِّلَّ هَ إ الَّ
لَٰوةَ ٱَوأَق م   ْعبُْدن ىٱاَلٓ إ لَٰ ىٓ  لصَّ ْكر  على   ( إلى عباده مفروضل ذ 

   ....................... المسلم وهي
ين  يقصد بالقرار المكين في قوله تعالى "  -11 -" هو............................. فََجعَْلَناهُ ف ي قََرار  َمك   
  

 

حواء الشيدية  -1إعداد األساتذه :   

سليمان الوائلي  -2                    
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تذكر  ) درجة واحدة ( :  -1د(   السؤال الثاني :  

 األسئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

 اختر االجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة :  •

 :  يعرف ب اعطاء كلمات القران الكريم وحروفها ومستحقها من غير زيادة او نقصان -1
 علم التاريخ   –علم التجويد           ج  –علم الشريعة               ب  -أ -2
 أعظم ايه فالقران الكريم :  -3
 البقرة  -3ايه الدين           -2ايه الكرسي          -ا -4
 تدبير هللا لكل شئ في الوجود دليل على اتصافه سبحانه بصفة :  -5
 لم الع -الحياة        ج -القيومية          ب  -أ -6
 : يعرف بتعليم افراد المجتمع امور دينهم ليعبدوا هللا على بصيرة  -7
 علم التجويد   -العلوم المهنية         ج -العلوم الشرعية       ب -أ -8
 ما يقال في تكبيرات االنتقال :  -9
 سبحا ربي العظيم   -سمع هللا لمن حمده    ج  -هللا اكبر      ب  -ا -10
 نة :  من اقوال الصالة االتيه ما يعد س  -11
 التشهد  -قراءة القران     ج -التوجيه       ب  -أ -12
 الصالة االبراهيمية تقال في : -13
 التشهد االخير   -التشهد االول      ج -التوجيه    ب -أ -14
 د الصلوات المفروضة التي يؤديها المسلم في اليوم والليلة : دع -15
 صلوات  6 -صلوات       ج  5 -صلوات     ب 4 -أ -16
 الصحابي الذي رافق الرسول الى الطائف  -17

 زيد بن حارثة  -عمر بن الخطاب   ج -أبو بكر    ب  -أ
 العلم الذي يعيننا على تالوة القرآن بطريقة صحيحة:  -18

 الحديث  -التاريخ           ج -التجويد     ب -أ
 : المعراج من بدأت رحلة  -20   

 أ_المسجد الحرام.          ب_المسجد اْلقصى.       ج _المسجد النبوي.          د_السموات السبع
 
 :يلي ماعدا _من صفات الرسل الكرام كل ما21

 .             ج_ينامون.                      د_اليتزوجونأ_يأكلون.                      ب_يشربون
 
 يرشد هللا تعالى المخلوقات إلى ما ينفعها إلن تعالى هو:  -22

 ( الدرس2الرحيم(                 الوحده) -الهادي  د -الكريم  ج -الصمد  ب -) أ
 

 قيام الرسل بتعليم الخلق أمور دينهم يشير إلى مهمه:  -23
 ( 4التبليغ(                    الوحده)-اإلنذار  د-التبشير  ج -يم  ب التعل-)أ
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 : أكمل ما يلي  •
يرشد جميع المخلوقات الى ما ينفعها ويدفع عنها ما يضرها أن هللا يعني الذي اسم هللا تعالى  -1

 .........................هو 

 ......................... من افعال الصالة  -2
 ...................في شهرحدثت حادثة االسراء والمعراج  -3
 الحادثة التي ربطت بين المسجد الحرام والمسجد االقصى هي ............... -4
 الرسول الى السموات العال هي ......................فيها الحادثة التي عرج  -5
لمسجد الحرام الى المسجد االقصى راكبا دابة  انطلقت رحلة االسراء والمعراج من ا -6

 تسمى......................... وبواسطة جبريل عليه السالم 
 .............................يسمىايمان المسلم بقدراته وامانياته التي وهبه هللا   -7
 .... .............و ................. هي الصالتين التي يصليها المسلم في دلوك الشمس -8
 ........................يسمى تمنى زوال نعمه االخرين  -9

اختارهم هللا من البشر واصطفاهم لدعوة الناس الى عبادة هللا وحده وهم اكمل الناس   -10
 اخالقا وصفاتا ............................ 

 ...................... يعبدون  كان قوم سيدنا ابراهيم عليه السالم -11
 .....................في اهيم عليه السالم ولد سيدنا ابر -12

 من القبائل القوية فالطائف هي هوزان و .......................  -13
 أهم أدب ينبغي أن يلتزم به طالب العلم هو........................  -14
 الحاضر........................من الوسائل المعينة على طلب العلم في الوقت  -15
 تدبير هللا سبحانه لكل شيء في الوجود دليل على اتصافه هللا بصفة ...................  -16
 تمنى زوال ما عند االخرين من نعم يسمى ................................... -17
المعاصي هي صفة  الصفة التي تدل على حفظ هللا الرسل عليهم السالم من الوقوع في  -18

 ......................... 
 من أفعال الصالة .................ومن أقوال الصالة ....................   -19
 صالة النافلة في الليل تسمى صالة ..............................  -20

 
 

 

مريم البلوشي  -1إعداد األساتذه :   

سالمة اليحيائي  -2                    

ناصر الحسني -3                    
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فهم  ) درجة واحدة ( :  -2السؤال الثاني : د(    

 األسئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي*   

الحسد في المجتمع يؤدي إلى  انتشار -1   

( ( ص 3(الدرس)3الوحدة)      المحبة( -الراحة      د -ج   السعادة -الكراهية    ب -أ  

 

تحمل الرسل لصنوف اْلذى مرجعه إلى اتصافهم بصفة -2     

( الدرس3الوحده)              الصبر( -العصمة   د -الفطنة   ج -اْلمانة   ب -أ )  

 

صر الصالة فييجوز للمسلم ق -3    

( الدرس 3الوحده)           المرض ( - السفر      د -العمل    ج -الحضر    ب -أ )      

 

أرحنا بها(   بالل أقم الصالة، يا قول الرسول) كما نفهمها من من فوائد الصالة -4  

( الدرس 2الوحده)                  الشك (  -التردد  د -ج  الخوف   -ب     الراحة  -أ )  

 

المجمتع يؤدي الىفي قطيعة الانتشار    5-   

المحبة -الوحدة        ج -الفرقة        ب -أ   

  

        معنى كلمة القيوم في قوله تعالى )هللا ال إله إال هو الحي القيوم( -6

الخالق - واسع المغفرة    ج -المدبر لكل شيء        ب   

 

خالد العدوي -1إعداد اإلستاذ  :   
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تطبيق  ) درجة واحدة ( :  -3السؤال الثاني : د(    

 األسئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
 اختر اإلجابة المناسبة من بين البدائل المعطاة فيما يلي:   •

 
    : أن يتحلى بها الشخص الواثق بنفسهب من الصفات التي يج -1
 أ.التردد                        ب.المبادرة              ج.عدم تحمل المسؤولية.    د.الخوف  
.أحرص في سفري على قصر الصالة الرباعية مثل..  2  

والعشاء     أ. الظهر والمغرب               ب. الفجر والعصر        ج. الظهر والعصر      د. المغرب  
 : عداْلجل اْلهداف التالية . أحرص على طلب العلم 3

 أ ( مرضاة هلل تعالى         ب( لتتوسع مداركي   ج( لخدمة وطني           د( لنيل مدح الناس 
 . من اْلخطاء التي يجب أن أتجنبها عند القيام في الصالة هو : 4

 أ( النظر في موقع السجود       ب( الميالن           ج( المباعدة بين القدمين   د( االقعاء 
 : ما عدا   . لتقوية ثقتي بنفسي أقوم بكل ما يلي5

 ؤل و توقع الخير  د. الكسل و ترك العمل  أ. اإليمان باهلل و االستعانة به  ب. المعرفة و البحث  ج. التفا
 ارجاع المسلم للمال الذي ائتمنه عليه صاحبه دليل على تطبيقه لخلق:   -6
 أ. الصبر.                     ب. اْلمانة                ج. الرحمة.                د. المودة   
 القرآن الكريم وسيلة لهدايتي عندما : – 7
 ب. أتلوه وأطبقه         ج. اتلوه فقط.             د. أحفظه فقط            أهجره.          .أ
 يؤدي المسلم صالته ب : -8
 التفات  -اطمئنان .              د -تكاسل                ج –تعجل                      ب  -أ 
 قصر المسلم للصالة في السفر دليل على: –9 

 طاعته هللا               ج. تكاسله                 د. ضيق وقته  اهماله للصالة.        ب.  .أ
: صفة القيام الصحيحة في الصالة -10   

الميالن أثناء القيام-أ      
     ب_رص القدمين 

  ج_المباعدة بين القدمين بصورة كبيره
 د __االعتدال عند القيام 

: العوامل المعينة على تنمية ثقتي بنفسي من  :11 

 أ_االيمان باهلل.               ب_االتكاليه.                 ج_عدم تحمل المسؤولية     د_التردد

 

    فتحية الهديفية       -1إعداد األساتذه   : 

رقية العلوية  -2                       
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قدرات  ) درجة واحدة ( :  -4د(   السؤال الثاني :  

 األسئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي : •
 

ْن َرّب َك( إلى صفة من صفات الرسل -1  َل إ لَْيَك م  ُسوُل َبلّ ْغ َما أُْنز  يشير قوله تعالى: )َيا أَيَُّها الرَّ

: وهي  

الصبر -تبليغ الرسالة   د  -العصمة    ج -اْلمانة     ب -أ ) ) 

يًرا( تذكر اآلية الكريمة اسم من أسماء هللا تعالى وهو-2  ًيا َوَنص  قال تعالى: )َوَكفَٰى ب َرّب َك َهاد   

 المحيي(  -الرازق    د   -الهادي    ج -هللا     ب -)أ

ُمواْ ٱوَ "  يمةالكر اآلية_مظهر اْلخوة الذي تدل عليه 3 قُواْ  ِّلَّ  ٱب َحْبل   ْعتَص  يعًا َواَل تَفَرَّ  هو:  " "َجم 

 _التراحم د                     _الغبطه    ج                 _الحسد  ب          _ التمسك بالقرآن أ

َق  ْْلَْرض  ٱقال تعالى ): َواَل تَْمش  في -4 َبالَ ٱَولَن تَْبلَُغ  ْْلَْرضَ ٱَمَرًحا ۖ إ نََّك لَن تَْخر  ُطواًل( تدعونا اآلية   ْلج 

: الكريمة إلى تجنب صفة .: 

. العفو                       ب. الرحمة.            ج. الكبر.                      د.التواضعأ  

 

( أمام العبارة الصحيحة وصوب ما تحته خط إن كان خطأ فيما يلي  ضع عالمة ) √  *  

نَّ -1  ك  ى َمْن أَْحَبْبَت َولَٰ َ ٱيشير قوله تعالى: )إ نََّك اَل تَْهد  ى َمن َيَشآُء( إلى أن الهداية بيد هللا   ِّلَّ َيْهد 

          تعالى وحده )      (

) إن كل صالة تحط ما بين يديها من خطيئة ( أن  نستنتج من قول النبي صلى هللا عليه وسلم: -2 

 الصلوات الخمس  تمحو   ذنوب المسلم ما اجتنبت الكبائ ر )      ( 

ما يلي  أكمل : 

هَ -2  ُ اَل إ لَٰ ي( إلى عبادة مفروضة  يشير قوله تعالى: )إ نَّن ي أََنا َّللاَّ ْكر  اَلةَ ل ذ  إ الَّ أََنا فَاْعبُْدن ي َوأَق م  الصَّ

 ........................ على المسلم وهي

يٌن( خلق من أخالق اْلنبياء وهو ................ -2  ذكر هللا تعالى في قوله )إ ّن ى لَُكْم َرُسوٌل أَم 

 

فاطمة الشعيلية  -2                    سهى المعمرية           -1 إعداد األساتذه   :  
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 نموذج أسئلة اختبار ديني قيمي للصف الخامس األساسي الفصل الدراسي األول 2021 / 2021 م

 ثانيا  : األسئلة المقالية 

 

) درجة واحدة ( :  تذكر/ تجويد  -(  أ:  الثالثالسؤال   

 األسئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
 عّرف اإلدغام الشفوي؟  -1
إدخال الميم الساكنة في الميم المتحركة ليصبحا ميما مشددة مصحوبًا بغنة.  -  
 سميت أحكام الميم الساكنة بالشفوية؟  لماذا -2
ألن مخرج الميم من الشفتين. -  
 أحكام، أذكر واحد منها؟للميم الساكنة ثالثة  -3
ي اإلدغام الشفو -  
ما هي عالمة إدغام الميم الساكنة في ضبط المصحف الشريف؟  -4  
حذف عالمة السكون من الميم األولى، وتشديد الميم الثانية. -  
 ما هي عالمة إخفاء الميم الساكنة في ضبط المصحف الشريف؟ -5
بعدها. حذف السكون عن الميم، وعدم تشديد ما  -  
 متى تُخفى الميم الساكنة؟-6
إذا جاء بعد الميم الساكنة حرف الباء. -  
 ما الفرق بين اإلدغام الشفوي واإلخفاء الشفوي من حيث الحروف؟-7
حرف اإلدغام الشفوي "الميم"، وحرف اإلخفاء الشفوي "الباء". -  
 عّرف اإلخفاء الشفوي؟-8
ا حرف الباء مع بقاء الغنة. هو إخفاء الميم الساكنة عندما يأتي بعده -  
 ماذا يحدث للميم الساكنة عند النطق بها مع حرف الباء؟ -9
إخفاء الميم الساكنة. -  

 ماذا يشترط عند النطق باإلدغام الشفوي؟ -10
.أن يكون مصحوبا بالغنه-  

ما هو حرف اإلخفاء الشفوي؟ -11  
. حرف الباء-  

ما هو حرف اإلدغام الشفوي؟ -12  
.حرف الميم -  

 ( 4)الوحدة عرف اإلظهار الشفوي؟  -13

 هو نطق امليم الساكنة ظاهرة بينة من غير غنة زائدة.  -

 ( 4)الوحدة  حروف اإلظهار الشفوي، جميع حروف الهجاء ما عدا حرفين، ما هما؟-14

 . امليم والباء -

 ( 4)الوحدة  بعدها حرف من حروف الهجاء عدا امليم والباء؟ما حكم امليم الساكنة إذا جاء -15

 . اإلظهار الشفوي  -

 عرف التجويد  -16

 

أنيسة الرشيدي -3خديجة الشرقي                   -2      حمود الغافري         -1إعداد األساتذه   :   
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( : درجتان ) تذكر  -(  ب :  الثالثالسؤال   

 األسئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
اذكر موضعين تقرأ فيهما آية الكرسي ؟ -1  
في أي سورة وردت آية الكرسي ؟ -2  
إبراهيم عليه السالم ؟  اماذا كان يعبد قوم سيدن  -3  
اذكر اسم الصحابي الذي رافق النبي عليه السالم إلى الطائف ؟ -4  
من آداب طالب العلم ؟ اذكر أدبين  -5  
من نعم هللا على اإلنسان ؟  ااذكر بعض-6  
عدد الصلوات التي يصليها المسلم في اليوم واللية ؟ما هي -7  
من اإلسراء والمعراج ؟ عرف كل   -8  
اذكر صالتين يصليهما المسلم في غسق الليل ؟ -9  
اذكر اثرين من آثار أمراض القلوب على المجتمع ؟ -10  
عدد ثمرتين من ثمرات العلم .  -11  
أذكر وسيلتين من الوسائل التي تعينك على طلب العلم في العصر الحاضر . -21  
هناك عالمات دالة على االيمان باهلل تعالى . اذكر اثنتين منها .  -31  
في الكون .  اذكر مظهرين من مظاهر قدرة هللا تعالى -41  
عرف الثقة بالنفس . -51  
اذكر مظهرين من مظاهر االخوة في اإلسالم . -61  
أذكر دورين للسيدة أسماء بنت ابي بكر رضي هللا عنها في الهجرة . -17  

 18-أذكر عالمتين من عالمات اإليمان باهلل
اذكر صفتين من صفات الرسل ؟ -19     
السفر؟اذكر فائدتين من فوائد -20  

 21-اذكر صفتين من صفات السيد أسماء بنت أبي بكر الصديق ؟        
اذكر دورين للسيدة أسماء بنت أبي بكر في الهجرة؟   -22  

. آثار خيانة اْلمانة  اثنين من اذكر - 23 

عدد بعض صفات زيد بن حارثة؟ -42  
حدد فائدتين من تعلمك آلية الكرسي ؟ -52   

 26-لماذا فضل زيد بن حارثة البقاء مع الرسول صلى هللا عليه وسلم عن العودة مع أهله ؟ 
 27- حدد أثرين من آثار المحافظة على اْلمانة 

لماذا سميت السيدة أسماء رضي هللا عنها بذات النطاقين ؟ -  28 

:ي حذر النبي صلى هللا عليه وسلم من أمراض القلوب من خالل العبارة السابقة أجب عن ما يل-29  
 - اذكر اثنين من أمراض القلوب 

ع ما مدى خطورة هذه اْلمراض على المجم  ـ  
13- لماذا اختار الرسول صلى هللا عليه وسلم الطائف دون غيرها للدعوة اإلسالمية ؟  اإلجابة  -30  

سمير السعدي -2فهد الجهوري                             -1إعداد األساتذه   :   
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) درجة واحدة ( :   فهم -(  ج:  الثالثالسؤال   

 األسئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
 : الوحدة األولى

 _بين رأيك في شخصية الصحابي الجليل زيد بن حارثة. 1
 _وضح الوسائل التي تعينك كطالب على طلب العلم. 4
 _علل ) حرص المسلمون االوائل على طلب العلم( 5
 _بين حكم الصالة في الحاالت التالية : 6

 أ_ بعد قراءة الفاتحة شرع فالسجود ونسي الركوع وتذكرها بعد اإلنتهاء من الصالة. 
 ب_ يستند على الحائط في قيامه.

 
 الثانية : الوحدة 

: بين حكم الصالة في الحاالت التالية  -1  

التوجيه شرع في قراءة الفاتحة ونسي تكبيرة اإلحرام.   أ.بعد  
 ب.يرفع بصره في الصالة

؟ .وضح آثار الحسد على المجتمع  2  
 

:  الوحدة الثالثة    
وضح آثار أمراض القلوب على الفرد؟  -1  
وضح آثار أمراض القلوب على المجتمع؟ -2  
َ  ة :" يوضح صفة من صفات الرسل الواردة في اآلية التال  -3 ِكنَّ َّللاَّ ثْلُُكْم َولََٰ إِن نَّْحُن إِالَّ بََشٌر ّمِ

"؟  يَُمنُّ َعلَىَٰ َمن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه ۖ  
بين وجه الشبه بين صالة الظهر وصالة العصر في السفر من حيث عدد الركعات ؟       -4

111صفحة  
125تسامة على الفرد ؟     صفحة  وضح أثر االب-5  
125 وضح أثر االبتسامة على المجتمع ؟   صفحة -6  

 
الرابعة :الوحدة     

 السؤال الثالث: فهم )ج( 
مع جزاؤهم في سورة اإلنسان ؟  ر اشرح الحكمة من ذكر أعمال األبرا-1  
لرسل؟ فائدة صفة العصمة لوضح  -2  
148)من مظاهر رحمة هللا بمخلوقاته ارسال الرسل (؟   صفحة  اشرح هذه العبارة :-3  

 
 

حمدان البادي -3                      مريم الكعبي -2        مريم المزروعي    -1إعداد األساتذه   :   

 



 

16 
 

( :  درجتان)   فهم -(  د:  الثالثالسؤال   

 األسئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
   1- كيف تكون واثقا من نفسك في طلب العلم؟ 

كيف تتوقع حياة مجتمع يخلو أفراده من اْلمراض الخلقية القلبية؟  -2   
كيف يتمثل المسلم اسم هللا تعالى الهادي في حياته؟  -3   

النبي ْلهل الطائف على الرغم من ايذائهم وتكذيبهم له؟ على ماذا يدل دعاء  -4   
نُوَن إ ْخَوةٌ فَأَْصل ُحوا َبْيَن أََخَوْيُكْم  -5  ماذا تفهم من قول هللا تعالى: )إ نََّما اْلُمْؤم   

- بين معنى قول هللا تعالى:" ال تأخذه سنة وال نوم "؟  -6  
حادثة االسراء والمعراج؟ اختيار المسجد اْلقصى في  وضح الهدف من  -7  
98وضح أهمية الصلوات الخمس في حياة المسلم؟        صفحة  -8  
نُوَن إ ْخَوةٌ فَأَْصل ُحوا َبْيَن أََخَوْيُكْم "؟       بين عالمة االيمان الواردة في قوله تعالى  -9 : " إ نََّما اْلُمْؤم 

104صفحة   
د بن حارثة؟     بين عالقة الرسول صلى هللا عليه وسلم بزي -10  

َّ  َما ف ي السََّماَوات  َوَما ف ي اْْلَْرض  ۗ(( -11    اشرح قول هللا : ))ِّّل    
وضح وسيلتين تعينك على طلب العلم في عصرنا الحاضر -12   

بين حكم صالة من نسي قراءة الفاتحة في الركعة الثانية ؟  -13   
بين حكم صالة من نسي قراءة التوجيه ؟  -14   

في صالته ؟  بين حكم صالة من نسي قراءة التشهد اْلخير -15  
ينَ اشرح قوله تعالى :)  -16 ع  اك  ( َواْرَكعُوا َمَع الرَّ   

    -بين حكم صالة كل من :  -17 
يستند على الحائط   –ترك الركوع ناسيا  –يسجد على سبعة أراب  –يرفع بصره الى السماء في الصالة 

 في قيامه 
138بين الحكمة من ذكر أعمال اْلبرار مع جزائهم في آيات سورة اإلنسان؟   اإلجابة صفحة   -18  

 
 

أحمد الزيدي         -1إعداد األساتذه   :    

ثريا الدرعي -2                      

فاطمة الجابري  -3                      
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تطبيق  ) درجتان ( :   -السؤال الرابع : أ(    

 األسئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
 

 الوحدة اْلولى: 
ما رأيك في طالب يستفيد من التطبيقات االلكترونية في تعلم أحكام التجويد وتطبيقها عمليا ؟ -1  
ماذا تستفيد من قول الرسول صلى هللا عليه وسلم :"اذا قرأت القرآن فرتله ترتيال"؟ -2  
يشفين واذا مرضت فهو  ،والذي هو يطعمني ويسقين،   تعالى" الذي خلقني فهو يهدين قال-3  
قوله تعالى في واقع حياتك ؟ طبق كيف ت    
يقرأ الفاتحة في الركعة الرابعة؟ بم تنصح محمد بعد انتهاءه من صالة العصر تذكر أن لم  -4  
. استغفر الرسول ْلهل الطائف رغم ردهم القبيح له  -5  

كيف تطبق هذا الهدي النبوي في واقع حياتك ؟         
مذاكرة دروسهم يهمل بعض طالب المدارس  -6  

.اقترح حلوال لهذه الظاهرة   
 

:  الوحدة الثانية  
صليت صالة المغرب ونسيت قراءة الفاتحة ، فكيف تتصرف؟ -1  
؟ في حياتك هذه اآليةكيف تطبق مفهوم   " قُم  اللَّْيَل إ الَّ قَل ياًل قال هللا تعالى:" -2  
قدم له نصيحة؟  رأيت زميل لك يتخلف عن الصالة،-3  
نه على أداء صالة يعاني أحمد من عدم قدرته على االستيقاظ لصالة الفجر اقترح له حلوال تعي-4

 الفجر؟ 
امرنا النبي صلى هللا عليه وسلم بحفظ اْلمانة كيف تحقق اْلمانة في مدرستك؟ -5  
صنف اْلمور التالية إلى أقوال الصالة وأخرى أفعال الصالة: -6  

السجود( -سبحان ربي اْلعلى -الركوع-)سبحان ربي العظيم   
 

 أقوال الصالة  أفعال الصالة 
  

  

 
 
يتمثل المسلم اسم هللا الهادي في حياته؟ كيف -7  
وضح أثر مداومتك على أداء الصالة في حياتك؟ -8  
بعد معرفتك لمظاهر قدرة هللا في الكون ما واجبك تجاه هللا عزوجل ؟ -9  
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 الوحدة الثالثة
كيف تطبق مفهوم   ل الرسول صلى هللا عليه وسلم::) وال تدابروا وكونوا عباد هللا إخوانا (قا-1
؟ لحديث الشريف في حياتكا  

2  2 مبلغ من المال في ساحة الطابور ؟ يترأ كيف تتصرف اذا  -
بين رأيك في الموقف التالي : صلى سعيد خلف أمام مقيم فقصر صالته الرباعية ؟            -3

116صفحة  
صفات السيدة أسماء في  تستفيد منسماء حريصة على طلب العلم وحفظ القرآن ، كيف  اكانت السيدة -4

119حياتك ؟   
126وجه نصيحة لزميل لك عندما تطلب منه المساعدة فإنه يعبس في وجهك؟      صفحة  -5  
من خالل دراستك لسيرة السيدة عائشة رضي هللا عنها ..ماهي الصفات التي يمكن ان تطبقيها /6

 في حياتك؟ 
 

درجتان -تطبيق )أ(   -الوحدة الرابعة :مقالي  
صفحة    في واقع حياتك ؟ قوله تعالى:" ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا"تطبق  كيف-1

135 
كيف تقتدي باْلبرار لتكون منهم ؟   -2  
كيف تستفيد من هذه اآلية في حياتك : "يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا"  -3  
يتصدق عليهم؟ ما رأيك فيمن يقبض ماله عن الفقير وال   -4  
قرر محمد السفر ووضع سيارته عند صديقه خالد ، وعند عودته سلم خالد السيارة لمحمد وهي في  -5

142حالة سيئة،وضح رأيك في تصرف خالد وما نصيحتك له ؟       صفحة     
142صنف السلوك التالي إلى  أمين / غير أمين :                 صفحة  -6  

 السلوك   أمين  غير أمين 
 تؤدي صالتها في وقتها  

 يهمل مذاكرة دروسه  

يحافظ على الممتلكات    
 المدرسية

 ال ترد الودائع إلى أصحابها   

 
143من صور اْلمانة المحافظة على اْلسرار ،كيف تطبق ذلك في حياتك؟     -7  
151صفحة   كيف تصلي صالة الظهر والعصر اثناء السفر ؟ -8  
ما توجيهك لطالب يقومون بجمع صالة الظهر والعصر  بصفة دائمة بدعوى أنهم في سفر؟       -9

154صفحة   
كيف تطبق معاملة زيد بن حارثة رضي هللا عنه مع اآلخرين في حياتك ؟ -10  

 

فيصل العزري -2مريم المزروعي                          -1 إعداد األساتذه   :  
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تطبيق  ) درجتان ( : -السؤال الرابع : ب(         

 األسئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
 

 :  الوحدة الثانية
 

 كيف تتمثل اسم هللا الهادي في حياتك ؟  .1
َ َمعََنا))  قوله تعالى : كيف تطبق مفهوم .2  في واقع حياتك؟ (( ال تَْحَزْن إ نَّ َّللاَّ
يَبَنا إ الَّ َما  قول هللا تعالى : ))خالل من   ثقتك بنفسكوضح أثر اإليمان في تنمية   .3 قُل لَّن يُص 

نُونَ  ُ لََنا ُهَو َمْواَلَنا ۚ َوَعلَى َّللاَّ  فَْلَيتََوكَّل  اْلُمْؤم   (( . َكتََب َّللاَّ
 
 

 
 :الوحدة الثالثة 

ْد ب ه  َناف لَةً لَّكَ كيف تطبق قوله تعالى : )) .1 َن اللَّْيل  فَتََهجَّ  (( ؟َوم 
ن ينَ كيف تطبق قوله تعالى : )) .2 ْلُمْؤم  فَاٌء َوَرْحَمةٌ ل  َن اْلقُْرآن  َما ُهَو ش   (( ؟ َونُنـزُل م 
اقترح حال يساعدها على الصالة في   تعاني مها من صعوبة االستيقاظ لصالة الفجر ، .3

 وقتها . 
 
 

 :الوحدة الرابعة 
 كيف تجمع بين صالتي الظهر والعصر ؟  .1
 

 
 
 

 

   شريفة -1عداد األساتذه   : إ

المعمري  كاملة -2                      

العلوي  ثنية -3                      
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درجات ( :  3تطبيق  )  -ج(   السؤال الرابع :       

 األسئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
 رأيت زميل لك يرفع بصره إلى السماء أثناء صالته .  -1

 لو طلب منك تصحيح الخطأ الذي وقع فيه زميلك. ماذا يحب عليك ان تفعل ؟ 
 ته كان يضع يديه أعلى ركبتيه. فما حكم صالته؟ وما توجيهك له ؟ المحمد أثناء ص -2
 ح لها أهمية الصالة مع ذكر أربعة نقاط فقط ؟ ض ريم ال تؤدي الصالة في وقتها . و -3
 خرج هيثم من سمائل  إلى مسقط فصلى العصر قصرا . فما حكم صالته ؟   -4
 فما حكم صالته ؟ سافر علي إلى أحد الدول فصلى العصر خلف إمام مقيم .  -5
 صلى احمد صالة الظهر وتيقن بعد أدى الصالة أنه نسي قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة .    -6

 عليه أن يفعل ؟  يجب فما حكم صالته . وماذا 
كرها بعد انتهاء  ذ ذهب إبراهيم الداء صالة المغرب وبعد التوجيه شرع في قراءة الفاتحة ونسي نكبيرة اإلحرام وت -7

 صالته. فما حكم صالته ؟ 
 ها بعد االنتهاء من صالته. ر كذ نسي سعيد قراءة السورة في الركعة الثانيه من صالة الفجر وت  -8

 فما حكم صالته ؟وماذا يجب عليه أن يفعل ؟ 
 اْلول. فما حكم صالته ؟  صلى عبدهللا صالة العصر ونسي الجلوس   -9
 ديا ونصيرا " كيف يتمثل اسم هللا الهادي في حياتك ؟ قال تعالى:" وكفى بريك ها - 10
أحمد طالب مجتهد ويريد أن يكون قائدا مثاليا. فطلب منك مساعدته حول الصفات التي يجب ان يتصف بها حتى   - 11

 يكون قائد مثالي. عدد اثنين فقط
 بماذا تنصح من يقوم بهذه اْلفعال :   - 12
 يحسد النعمة التي في يد غيره (أ
 الناس وال يحب التقرب من أحد  شخص يبغض  (ب 
 الصبر وتحمل المسؤولية من صفات الشخص الواثق بنفسه. كيف يتمثل ذلك في واقع حياتك ؟  - 13
 ؟  كيف تطبق مفهوم هذا الحديث في حياتك " تبسمك في وجه أخيك صدقة " - 14
 قال الرسول صلى هللا عليه وسلم:" ال تباغضوا وال تحاسدوا "  - 15
 كيف تطبق الحديث الشريف في حياتك ؟  

مجموعة من الطالب يدرسون في الجامعة ويقومون بجمع صالتي المغرب والعشاء بصفة دائمة بدعوى انهم في   - 16
 ؟  يف توجه فعلهم ك حال سفر 

 من صور اْلمانة حفظ اْلسرار. كيف تطبق ذلك في حياتك ؟  - 17
 مانة. كيف تحقق مفهوم اْلمانة في مدرستك ؟ أمرنا النبي صلى هللا عليه وسلم بحفظ اْل-18
 الحظت زميل لك يتسلف المال من زمالئه اآلخرين وال يرجعه لهم:   - 19
 بين حكم ما يفعله زميلك (أ
 كيف يكون تصرفك معه  (ب 
 داء الصالة في وقتها ؟ أأعطي حلوال تعين على  - 20

 

 

إيمان السعدي -3جميلة العوفي                 -2محمد البريكي                   -1 إعداد األساتذه   :  
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قدرات  ) درجتان ( : -السؤال الخامس : أ(         

 األسئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة 
وسلم عن العودة مع أهله. تفضيل زيد بن حارثة البقاء مع الرسول صلى هللا عليه   -علل : -1  
استنتج أسباب اختيار الرسول صلى هللا عليه وسلم الطائف لدعوة أهلها إلى اإلسالم ؟ -2  
"إ ذَا قََرأَْت اْلقُْرآَن فََرتّ ْلهُ تَْرت يالً "؟  .ماذا تستنتج من الرسول صلى هللا عليه وسلم 3  
- .قيّ م السلوكيات التالية :4  
ط . .أطلب العلم في المدرسة فق1  
.يصدق في نصيحته لآلخرين.   2  
ب ينَ "    قول هللا تعالى عللي : تكرار   -6 ْلُمَكّذ  " في سورة المرسالت عشر مرات ؟ َوْيٌل يَْوَمئ ذ ٍۢ لّ   
اًء فَُراتًا قال هللا تعالى "  -7 َخات  َوأَْسقَْينَاُكم مَّ َي َشام  الكريمة استنتج مظهرين من   اآلية" من خالل َوَجعَْلنَا ف يَها َرَواس 

 مظاهر قدرة هللا تعالى ؟ 
من خالل الصورة التي أمامك استنتجي الصفة الصحيحة للركوع  ؟  -8  

 
 

صنفي اْلفعال التالية إلى أفعال صحيحة وأفعال خاطئة  في الصالة :   -9  
 

قيامة   يرفع بصره في الصالة        يسجد على سبعة أعضاء          يستند على الحائط في  
 

 يباعد بين قدمية قليال         يضع يدية على ركبتيه     يضع يديه على فخذيه في التشهد 

 
 أفعال صحيحة   أفعال خاطئة 

  

 
   

" سعاد " طالبة بالصف الخامس تمتلك صوتا حسنا جميال في تالوة القرآن الكريم واإلنشاد ولكنها ترفضا    - 11
 المشاركة في اإلذاعة المدرسية .  

 أ / ما رأيك في تصرفها ؟  
؟    س ب/ ما نصيحتك لها في ضوء دراستك لموضوع الثقة بالنف  

( أمرا يجب أن يقوم به المسلم عند   "وإذا قرأت القرآن فرتله ترتيال ):النبي صلى هللا عليه وسلم قول استنتج من -12
 قراءة القرآن الكريم  

ه  إ الَّ ب َما َشاءَ تستنتج من  ما ْلم  ْن ع  ّ يُطوَن ب َشْيء  م  ْم َوَما َخْلفَُهْم ۖ َواَل يُح  يه  قوله تعالى :"يَْعلَُم َما بَْيَن أَْيد  "13- 
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بُّ ُكلَّ ُمْختَال  فَُخور  المرض القلبي الوارد في قوله تعالى : "  استخرج -14 َ اَل يُح  "     َواَل تَْمش  ف ي اْْلَْرض  َمَرًحا ۖ إ نَّ َّللاَّ  
قارن بين جمع التقديم وجمع التأخير ؟ - 15 

ْحَمُن َوَصَدَق اْلُمْرَسلُونَ َهذَا َما َوَعَد استخرج صفة من صفات الرسل من قول هللا تعالى :"  -16 "؟ الرَّ  
 17-استخرج صفة من صفات الرسل من قول هللا تعالى:" إني لكم رسول أمين "؟

"إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب "؟    استخرج صفة من صفات الرسل من قول هللا تعالى -18  
امرأتين أجود من عائشة وأسماء( ؟قول الزبير بن العوام : ) ما رأيت  من لسيدة أسماء لاستخرج صفة - 19 
يًرا   في قوله تعالى:"  الوارد  استنتج عمل اْلبرار- هُ ُمْستَط  135"    صفحة يُوفُوَن ب النَّْذر  َويََخافُوَن يَْوًما َكاَن َشرُّ 20 

- ْلَم َدَرَجات   استخرج ثمرة طلب العلم من خالل قوله تعالى " - يَن أُوتُوا اْلع  نُكْم َوالَّذ  يَن آَمنُوا م  ُ الَّذ  "؟يَْرفَع  َّللاَّ 21 
اَلةَ تَْنَهٰى َعن  اْلفَْحَشاء  َواْلُمْنَكر    "  استنتج من اآلية الكريمة فائدة ينالها المسلم المحافظ على الصالة:  "؟الصَّ -22 

بّ َك ۖ   مهمات الرسل:"استخرج من اآلية الكريمة مهمة من -23 ن رَّ َل إ لَْيَك م  ُسوُل بَلّ ْغ َما أُنز  147"     صفحة ا أَيَُّها الرَّ  
استخرج أهم التوجيهات الواردة من هذه العبارة: ) حرص المسلمون اْلوائل فبذلوا أموالهم وأنفسهم في سبيل  -24

لعظيمة(؟ تحصيل العلم كانوا يقطعون المسافات الطويلة ويتحملون المشاق ا  
يَن قال تعالى :"  ع  اك  "استخرج من اآلية فعل يقوم به المسلم في الصالة؟اْرَكعُوا َمَع الرَّ 25- 

ماذا تستنتج من قول الرسول الكريم : )) إذا قرأت القرآن فرتله ترتيال (( ؟ -26   
ينُ استخرج عالمتين من عالمات اإليمان من قوله تعالى : ))  (( إ يَّاَك نَْعبُُد َوإ يَّاَك نَْستَع   .27 

استخرج أدب من آداب طالب العلم ذكره الرسول في قوله : )) إنما اْلعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما  -28 
  . نوى ((

ه  اْلعُلََماءُ إ نََّما يَخْ استخرجي ثمرة العلم من قوله تعالى : ))- بَاد  ْن ع  َ م  ((َشى َّللاَّ 29 

 
((إ نَّ الصَّالةَ تَْنَهى َعن  اْلفَْحَشاء  َواْلُمْنَكر  استنتج فائدة من فوائد الصالة من قوله تعالى : ))  -30  

) يا بالل أقم الصالة أرحنا بها ( استنتج فائدة من فوائد الصالة من قول الرسول :  31- 
من ظاهر االخوة في   مظهر الكريمة (( استخرج من اآلية َوتَعَاَونُواْ َعلَى اْلب ّر  َوالتَّْقَوىقال هللا تعالى : )) -32 

  اإلسالم
ينٌ استنتج من قوله تعالى : )-33 ( صفة من صفات الرسل عليهم السالم.    إ نّ ي لَُكْم َرُسوٌل أَم    

ْحَمُن َوَصَدَق اْلُمْرَسلُونَ الرسل من قوله تعالى : )) ةاستنتج صف -  ((َهذَا َما َوَعَد الرَّ 34 

بّ َك ۖاستنتج مهمة الرسل من قول هللا تعالى : ))  ن رَّ َل إ لَْيَك م  ُسوُل بَلّ ْغ َما أُنز  ((يَا أَيَُّها الرَّ -35 

 
لصفات التي يمكن أن تتصف بها من خالل اآليات الكريمةاستنتج ا/  36 

ُن َوَصَدَق اْلُمْرَسلُونَ ) ْحَمٰ ذَا َما َوَعَد الرَّ  (َهٰ
ابٌ )           (إ نَّا َوَجْدنَاهُ َصاب ًرا ۚ نّ ْعَم اْلعَْبُد ۖ إ نَّهُ أَوَّ

ينٌ )     (إ نّ ي لَُكْم َرُسوٌل أَم 

 

فاطمة المشرفي                  -1 إعداد األساتذه   :  

سالمة اليحيائي     -2                       
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قدرات  ) درجتان ( :  -السؤال الخامس : ب(            

 األسئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة 
 

 الوحدة اْلولى : 
ماذا تستنتج من قول الرسول صلى هللا عليه وسلم :" اذا قرأت القرآن فرتله ترتيال"؟ -1  
اعط رأيك في هذا الموقف: ) سالم يتعلم أحكام التجويد ولكن ال يطبقها أثناء تالوته(؟  -2  
"؟  َّللّاُ الَ إ لَـهَ إ الَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلقَيُّومُ بما تشعرك هذه اآلية : "  -3  
( 28اإلجابة: أن هللا تعالى هو المستحق للعبادة   )صفحة       
      .( لَهُ َما ف ي السََّماَوات  َوَما ف ي اْْلَْرض   ) استخلص صفة هللا الواردة في اآلية :"-5

( 28االجابة  المالك لكل شيء   )صفحة          
                       )العلم بمختلف أنواعه سبيال إلى الجنة( ناقش هذه العبارة ؟       -6

مهما كان نوعه  .                     اإلجابة: ارتباط العلم بالنية الخالصة لوجه هللا تعالى يكون سبب لدخول الجنة ،       
( 35صفحة )  

قوم السلوك التالي: ) محمد يطلب العلم فقط في المدرسة (  -7  
ه  اْلعُلََماءُ   إ نََّما استخرج ثمرة طلب العلم من قوله تعالى :"-8 بَاد  ْن ع  َ م  " ؟   يَْخَشى َّللاَّ  

36اإلجابة : الخشية من هللا     صفحة   
علل ال تستحق اْلصنام العبادة وال يتخذ إلها؟ -9  

40ْلنها ال تجلب نفعا وال تدفع ضرا ، عاجزة ناقصة هالكة                  صفحة  
ُرٓواْ إ الَّ ل يَْعبُُدواْ تعالى:" استنتج عالمة اإليمان التي يدل عليها قول هللا -10 َ ٱَوَمآ أُم  يَن لَهُ   ِّلَّ ينَ ٱُمْخل ص  "؟ لّد   

46اإلجابة : اإلخالص هلل تعالى                         صفحة    
ينُ  استنتج عالمتين من عالمات اإليمان باهلل من قوله تعالى:" -11 "  إ يَّاَك نَْعبُُد َوإ يَّاَك نَْستَع   

44اخالص العبادة هللا و االستعانة باهلل           صفحة   اإلجابة:   
وبم    ما رأيك في شخص بعد التوجيه شرع في قراءة الفاتحة ونسي تكبيرة االحرام وتذكرها بعد انتهاء الصالة،-12

 تنصحه ؟ 
49صالته غير صحيحة  باطلة، انصحه بأن يعيد الصالة                     صفحة   

55 إلجابة صفحةاج أدب طالب العلم من قول هللا تعالى:"فسئلوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون ؟" استنت -31  

 -14استنتج عالمة اإليمان الواردة في قوله تعالى :"فإذا عزمت فتوكل على هللا إن هللا يحب المتوكلين"؟-5
 
 

 الوحدة الثانية 
ْعهُ 1س ب( استخرج من اآلية الكريمة فعل من أفعال الصالة. /قال تعالى )َكالَّ اَل تُط  َواْسُجْد َواْقتَر   
/ماذا تستنج من دعاء النبي صلى هللا عليه وسلم )اللهم اهدني فيمن هديت(؟ 2س  
اَلةَ تَْنَهٰى َعن  اْلفَْحَشاء  َواْلُمنَكر  ( استخرج من اآلية الكريمة فائدة للصالة/3س ؟إ نَّ الصَّ  
اًء فَُراتًا ( استخرج من اآلية الكريمة مظهر من مظاهر  /قال تعالى : )  4س َخات  َوأَْسقَْينَاُكم مَّ َي َشام  َوَجعَْلنَا ف يَها َرَواس 

؟ قدره هللا تعالى  
 << حرض أهل الطائف صبيانهم وسفاءهم ضد الرسول فأخذوا يرمونه بالحجارة  

 ما رأيك في تصرفهم ؟ 
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 الوحدة الثالثة: 
ينٌ  تعالى :) /قال 1س  ( استنتج من اآلية الكريمة صفة من صفات الرسل عليهم السالم. إ نّ ي لَُكْم َرُسوٌل أَم 
ابٌ إ/قال تعالى )2س  ( استنتج من اآلية الكريمة صفة من صفات الرسل.  نَّا َوَجْدنَاهُ َصاب ًرا ۚ ن ْعَم اْلعَْبُد ۖ إ نَّهُ أَوَّ
 سالة هللا، استنتج من العبارة السابقة صفة من صفات الرسل. /يستحيل على الرسل الكذب في تبليغ ر3س
َن الظَّّن  إ نَّ بَْعَض الظَّّن  إ ثْمٌ /قال تعالى )4س يَن آَمنُوا اْجتَن بُوا َكث يًرا م  ( يَا أَيَُّها الَّذ   

 استنتج من اآلية الكريمة مرض من أمراض القلوب. 
 . (  َوتَعَاَونُواْ َعلَى اْلب ّر  َوالتَّْقَوى التالية ) /ما الذي تستنجه من اآلية الكريمة 5س
 /من أمراض القلوب الحسد، استنتج اثر هذا المرض على الفرد. 6س
ن ينَ /ما الذي تسنتجه من اآلية الكريمة التالية ) 7س فَاٌء َوَرْحَمةٌ ل ْلُمْؤم  َن اْلقُْرآن  َما ُهَو ش   (؟ َونُنـزُل م 
 
 

 الوحدة الرابعة : 
َزاُجَها َكافُوًرا    عرك هذه اآلية : " بما تش-1 ْن َكأْس  َكاَن م  ُرونََها    *نَّ اْْلَْبَراَر يَْشَربُوَن م  بَاُد َّللاَّ  يُفَّج  َعْينًا يَْشَرُب ب َها ع 

يًرا   138"؟   اإلجابة صفحة تَْفج   
142قوم السلوك التالي: )محمد ال يحافظ على الممتلكات المدرسية ( وبم تنصحه؟  اإلجابة صفحة  -2  
ْم  استنتج مهمة من مهمات الرسل من قوله تعالى:"  -3 يه  ْم آيَات ه  َويَُزّك  ْنُهْم يَتْلُو َعلَْيه  يّ يَن َرُسواًل ّم  ي بَعََث ف ي اْْلُّم  ُهَو الَّذ 

ْكَمةَ َويُعَلّ ُمُهُم اْلك   147"  اإلجابة صفحة   تَاَب َواْلح   
عالم يدل جمع الصالتين في السفر ؟   -4  

 
 

 

مريم المزروعي                  -1عداد األساتذه   : إ  

عوض الساعدي               -2                       
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درجات ( :  3قدرات  )  -ج(   السؤال الخامس :          

 األسئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
 الوحدة اْلولى : 

وجه نصيحه لصديقك تحثه على حفظ آية الكرسي ؟  /1  
ما النصيحه الذي توجهها لزميلك الذي يكتم العلم الذي تعلمه ؟  /2  
سمعت زميلك يقول بأنه ال يحب الذهاب إلى المدرسة وال يريد أن  /3

 يتعلم فماذا تقول له ؟ 
ما القيمة المستفادة من اآليات الكريمة : /4  

   * "وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا "    
 * "فاعبد هللا مخلصا له الدين""     

و   /بم تنصح صديقك الذي ال يحافظ على آداء الصالة في وقتها6
 يصلي متأخرا ؟ 

/شاهدت زميلك يؤخر الصالة عن وقتها ؟ 7  
/ ما رايك في فعله ؟ 1  
/ بم تنصحه ؟  2  
/لو كنت مكان الصحابي الجليل زيد بن حارثة في رحلة الرسول  8

 للطائف ماذا كنت ستفعل ؟  
/جاء إليك زميلك مهموما حزينا  فماذا تنصحه من خالل فهمك  9

 لقصة الرسول مع اهل الطائف؟  
: ةقف التالي وا/ما رأيك في الم 10  

   * يتحدث أحمد بصوت مرتفع أثناء شرح المعلم .
تقاطع فاطمة المعلمة أثناء الحديث . *   
ال يهتم سالم بتحضير دروسه و ال يركز أثناء الحصص. *   

  * يقوم خالد بالكتابة على الطاولة و الكرسي و ال يحافظ عليها .
:   الثانية الوحدة   

 صديقك خالد ال يحرص على أداء الصالة في المسجد  / 1س
 ب/بما تنصحه.         أ/ما رأيك في تصرفه. 

 صف شعور شخص يؤدي الصالة في وقتها و شخص ال يصلي الصالة في وقتها.   / 2س
 لتالية من خالل دراستك الفعال الصالة : / قوم التصرفات ا3س

 أ/شخص يرفع بصره إلى اْلعلى في صالته.  
 ركوعه.  ب/شخص يحرص على استواء ظهره مع رأسه في 

 ج/شخص يرفع قدميه عن اْلرض في سجوده.  
 يعد المسجد اْلقصى من المساجد التي تشد إليها الرحال، ما واجبك إتجاه المسجد اْلقصى؟    / 4س
في مسابقة حفظ القرآن الكريم من   من المشاركة زميلك علي يتقن أحكام التجويد وصوته حسن ولكنه متخوف  / 5س

 خالل دراستك لدرس الثقة بالنفس  
 ب/بم تنصحه؟        أ/ما رأيك في تصرفه؟ 

 126رأيك في معلم يلقي السالم على طالبه بوجه عبوس ؟   صفحة   ما / 6س
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                                                             :الوحدة الثالثة
؟   في وقتها /ما رأيك في الطالب الذي ال يحافظ على آداء الصلوات الخمس1س  
/سمعت زميلك يقول بأنه يصلي وقت الفراغ فقط وعندما يكون مشغوال ال يصلي فبم ترد عليه ؟ 2س  
/قال تعالى : " ومن الليل فتهجد به نافلة لك "4س  
؟    الشعور الذي تبعثه فيك اآلية الكريمةما   
/بم تنصح من يكره النعمة التي عند اآلخرين و يتمناها لنفسه فقط؟ 5س  
يبغض الناس وال يحب التقرب من أحد؟   /ما رأيك في شخص 6س  
/ فاطمة وهند صديقتان قالت فاطمة لهند عندما اعود من المدرسة ألقى اسرتي بوجه عبوس، وقالت 9س

 هند اما انا فألقى اسرتي بوجه بشوش وطلق.. برأيك من هي صاحبة السلوك الصحيح ولماذا؟ 

 قصى . فما واجبك كمسلم نحو المسجد اْلقصى ؟ نسمع كل يوم تكرار اعتداء اإلسالم على المسجد اْل  - 10
 ما نصيحتك لمن يحسد الناس على النعم ويتمنى زوالها ؟  - 11

 
 

 الوحدة الرابعة :
 /قوم السلوكيات التالية من خالل دراستك لدرس احافظ على اْلمانة  1س

 أ/ساره تؤدي الصالة في وقتها.  
 ب/علي يهمل مذاكرة دروسه. 

 ج/محمد يحافظ على ممتلكات المدرسة.

143لمن يقابل خيانة اْلمانة بالمثل فيخون من خانه ؟       صفحة  وجه نصيحتك/ 2س    
 

عوض الساعدي                  -1إعداد األساتذه   :   

فاطمة العلوية            -2                       
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م 2022/ 2021نموذج أسئلة اخبار ديني قيمي للصف الخامس اْلساسي الفصل اْلول   

تم اعداد اْلسئلة وفقا لمواصفات االمتحان بالتسلسل واستثنيت منه السؤال اْلول ليكون لكل معلم حرية اختيار اآليات الكريمة  

 والحديث الشريف وأيضا لسهولة هذا السؤال. 

 

 السؤال الثاني : المهارات العقلية )المهارات العقلية والقيم(

 السؤال أ التجويد: )المطلوب مفرده واحده موضوعي: التطبيق( 

ُكم  -1 آ  حكم الميم الساكنة في قوله تعالى: )َوأَْسقَْينَٰ  ....................... ( هو فَُراتًاًء مَّ
ُ ْينَُهم ب َمآ أَنَزَل بَ  م ْحُك ٱ حكم الميم الساكنة في قوله تعالى: )َوأَن   -2  ( هو.................. ٱِّلَّ

    ُسباًُل( هو ...................... يَها  ف  لَُكمْ  حكم الميم الساكنة في قوله تعالى: )َوَسلَكَ  -3

 

   أسئلة التذكر في السؤال الثاني ) موضوعي ( اختر ما يناسبك 

د في السؤال الثاني (    -ج  – ) تكون في أول سؤال من اْلسئلة ب   

 *  ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي:  

 توجد في سورة أعظم آية في القرآن الكريم وهي آية:  -1

الكرسي(.  -النور     د  - الميراث     ج – الدين     ب  -) أ  

 اسم هللا تعالى الذي يعني المدبر لكل شي هو   -2

الشافي (.  -الرازق    د  - الحي        ج -القيوم     ب  -) أ  

 أعظم ثمرة للعلم هي:  -3

الفخر (  -شغل وقت الفراغ   د  - دخول الجنة   ج - العمل   ب  - ) أ      

 البقرة (.  -د     العنكبوت   - ج  النمل    – ب     النحل  - آية الكرسي في سورة ) أ ت ورد  -4

 يقول المصلي أثناء سجوده في الصالة:  -5

سبحان ربي العظيم (  -د    رب اغفر لي    -ج   سبحان ربي اْلعلى   -ب   سمع هللا لمن حمده   -) أ  

( أمام العبارة الصحيحة وصوب ما تحته خط إن كان خطأ فيما يلي:  √ضع عالمة ) *   

 )    ( الثقة بالنفس ايمان المسلم بقدراته وامكانياته التي وهبه هللا تعالى إياها يسمى  -1
 )     (.  تبليغ الرسالةمن صفات الرسل عليهم السالم   -2
 صلوات )     (. ثالث عدد الصلوات المفروضة التي يصليها المسلم كل يوم   -3

 ( د الحرام الى المسجد اْلقصى على دابة تسمى البراق )  انطلق النبي صلى هللا عليه وسلم في رحلة االسراء من المسج -4

 العبادة التي يمكن أن يقرأ فيها آية الكرسي بصفة يومية هي الصالة )     (.  -5
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أكمل ما يلي:  *  

 يسمى العام الذي توفيت فيه السيدة خديجة وأبو طالب عم النبي بعام .................  -1

  عليه وسلم بحادثة االسراء و ................ اختص هللا تعالى نبيه محمد صلى هللا -2
 الصحابي الذي رافق النبي صلى هللا عليه وسلم في رحلة الطائف هو ..............  -3
 من أقوال الصالة ................                -4

 من أفعال الصالة .....................  - 5 

 

 

 ب – أسئلة الفهم في السؤال الثاني  )موضوعي(  اختر ما يناسبك من صيغة اْلسئلة 

د في السؤال الثاني الموضوعي (  –ج  – ) تكون في ثاني سؤال من اْلسئلة ب    

ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي:  * 

 انتشار القطيعة في المجتمع يؤدي إلى:  -1

اْللفة(  -المودة      د  -الوحدة   ج - الفرقة    ب  -)أ  

 حفظ هللا تعالى الرسل من الوقوع في المعصي مرجعه إلى اتصافهم بصفة:  -2

الصدق (  -العصمة   د  -الفطنة   ج - اْلمانة   ب  -) أ  

 يجوز للمسلم قصر الصالة في:  -3

المرض (  -السفر      د  - عند االستيقاظ من النوم    ج - الحضر    ب  - ) أ      

    

ضع عالمة ) √ ( أمام العبارة الصحيحة وصوب ما تحته خط إن كان خطأ فيما يلي: *    

 ........ مع ثقته باهلل )    (   تتعارض ثقة االنسان بنفسه   -1

 ........ طالب العلم )   (.  أمانةالمحافظة على ممتلكات المدرسة دليل على  -2
 ........... )     ( العبوسمن طرق كسب محبة اآلخرين  -3

أكمل ما يلي:  * 

 ............ أقل عن مجموع عدد الركعات في الحضر. مجموع عدد الركعات في   -1
 إذا لم يستطع المصلي أن يصلي قائما فإنه يصلي .................  -2

 عندما يصلي رجل وهو ملصق قدميه وهو قائم في صالته فإن فعله يعتبر ..........  -3
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  أسئلة القدرات في السؤال الثاني )موضوعي( اختر ما يناسبك بأي صيغة تريد  

د في السؤال الثاني الموضوعي (  – ج  ورابع سؤال فيسؤال ب  ثالث ) تكون في   

 

ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي: *   

ْن  يشير قوله تعالى: )يَا -1 َل إ لَْيَك م  ُسوُل بَلّ ْغ َما أُْنز   ( إلى صفة من صفات الرسل وهي: َربّ كَ أَيَُّها الرَّ

الصبر(  -تبليغ الرسالة   د   -العصمة    ج -اْلمانة     ب  -) أ  

يًا   قال تعالى: )َوَكفَىٰ  -2 يًراب َربّ َك َهاد   ( تذكر اآلية الكريمة اسم من أسماء هللا تعالى وهو: َونَص 

المحيي(  -الرازق    د    - الهادي    ج  - هللا     ب  -)أ  

 

ضع عالمة ) √ ( أمام العبارة الصحيحة وصوب ما تحته خط إن كان خطأ فيما يلي: *   

نَّ  يشير قوله تعالى: )إ نَّكَ  -1 ك  ى َمْن أَْحبَْبَت َولَٰ َ ٱاَل تَْهد   ....... )  (  وحده( إلى أن الهداية بيد هللا تعالى يََشآءُ يَْهد ى َمن   ِّلَّ
  تمحونستنتج من قول النبي صلى هللا عليه وسلم: ) إن كل صالة تحط ما بين يديها من خطيئة ( أن الصلوات الخمس  -2

 .......... ذنوب المسلم ما اجتنبت الكبائر )    (.

 

 

أكمل ما يلي: *   

هَ إ الَّ أَنَا فَاْعبُْدن ي َوأَق م   يشير قوله تعالى: )إ نَّن ي  -1
ُ اَل إ لَٰ اَلةَ أَنَا َّللاَّ يالصَّ ْكر  ( إلى عبادة مفروضة على المسلم وهي  ل ذ 

 ........................ 

ينٌ لَُكْم َرُسوٌل  ذكر هللا تعالى في قوله )إ نّ ى  -2  ( خلق من أخالق اْلنبياء وهو ................ أَم 
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            أسئلة التطبيق في السؤال الثاني )موضوعي( اختر ما يناسبك 

د في السؤال الثاني الموضوعي (  –سؤال من اْلسئلة ج  لث ) تكون في ثا      

    

فيما يلي:  جابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة إلاختر ا*    

 ارجاع المسلم للمال الذي ائتمنه عليه صاحبه دليل على تطبيقه لخلق:  -1
المودة (.  -الرحمة      د  -اْلمانة     ج - الصبر      ب  -) أ  

 القرآن الكريم وسيلة لهدايتي عندما :  -2
أحفظه فقط (.  -اتلوه فقط     د  -أتلوه وأطبقه     ج  -أهجره     ب  -) أ  

 يؤدي المسلم صالته ب :  -3
التفات (.  - اطمئنان       د  -تكاسل         ج  –تعجل         ب   -) أ  

 قصر المسلم للصالة في السفر دليل على:  -4
ضيق وقته (.  - تكاسله     د   - طاعته هلل     ج - اهماله للصالة   ب  -) أ  

 

 

( أمام العبارة الصحيحة وصوب ما تحته خط إن كان خطأ فيما يلي:   ضع عالمة ) √  *     

 ........ لآلخرين )     (.  حبه اجتناب المؤمن للحسد دليل على   -1
 ......... في اإلسالم )     (.  لألخوةرحمة المسلم لجاره ومساعدته له دليل على تطبيقه  -2
 ......... تؤجر عليها )     (.  عبادة تبسمك في وجه أخيك المسلم يعد   -3

 ............ أن ينفع اآلخرين بالعلم الذي تعلمه )     (. على المسلمال يجب   -4

 

أكمل ما يلي:  *     

 المحافظة على الصالة تكون بتأديتها في .............  -1
 يطلب المسلم العلم بنية مرضاة .................  -2

 مذاكرة الطالب لدروسه والجد واالجتهاد دليل على حبه لطلب .............  -3
 الصالة فإن فعله هذا يعد ................. عندما يرفع رجل بصره في  -4
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 السؤال الثالث: ) 4 أسئلة سؤالين تذكر وسؤالين فهم ( 

 التذكر:  

 أ ( يكون سؤال مقالي واحد   في التجويد اختر واحدا من اْلسئلة التالية : 

 عرف التجويد   -1
 اذكر فائدة واحدة لعلم التجويد  -2
 عرف اظهار الميم الساكنة  -3

 ادغام الميم الساكنة عرف  -4
 ما هو حرف ادغام الميم الساكنة  -5

 ما هو حرف إخفاء الميم الساكنة   -6

 

 ب ( اختر سؤال واحد تذكر من اْلسئلة التالية: 

 اذكر اثنين من آداب طالب العلم   -1
 اذكر اثنين من أمراض القلوب المتعلقة باْلخالق   -2

 ماذا يقول المصلي في سجوده -3
 ماذا يقول المصلي في ركوعه   -4
 اذكر اثنين من صفات الرسل   -5

 اذكر اثنين من مهمات الرسل   -6
 لماذا صلى النبي صالة العصر ركعتين بذي الحليفة   -7

 

 ج (  اختر سؤال واحد في الفهم من اْلسئلة التالية : 

 وضح الحكمة من وقوع حادثة اإلسراء والمعراج  -1

 صر. كيف يجمع المسلم بين صالتي الظهر والع -2
 اشرح معنى قول )ال اله إال هللا(  -3
 كيف يكون السجود الصحيح في الصالة؟  -4

 

اختر سؤال واحد في الفهم من اْلسئلة التالية ويفضل أن يكون قيم لتنوع اْلسئلة ومن أسئلة الفهم التي بها قيم:  -د   

 كيف تكون واثقا من نفسك في طلب العلم؟  -1

 راض الخلقية القلبية؟ كيف تتوقع حياة مجتمع يخلو أفراده من اْلم -2
 كيف يتمثل المسلم اسم هللا تعالى الهادي في حياته؟  -3

 على ماذا يدل دعاء النبي ْلهل الطائف على الرغم من ايذائهم وتكذيبهم له؟  -4
نُوَن إ ْخَوةٌ فَأَْصل ُحوا بَْيَن أََخَوْيُكْم ۚ ماذا تفهم من قول هللا تعالى: )إ نََّما  -5  (. اْلُمْؤم 
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 السؤال الرابع: المهارات العقلية والقيم ) 3 أسئلة مقالية للتطبيق في المهارات والقيم( 

 يجب اختيار سؤالين مهارات مع سؤال قيم في التطبيق أو العكس من اْلسئلة التالية: 

 أسئلة التطبيق في المهارات العقلية: 

 ( استنتج من اآلية الكريمة فائدة ينالها المسلم المحافظ على الصالة. َواْلُمْنَكر  الصَّالةَ تَْنَهى َعن  اْلفَْحَشاء    قال تعالى: )إ نَّ  -1
ينَ َمَع  قال تعالى: )َواْرَكعُوا -2 ع  اك   ( استخرج من اآلية الكريمة فعل يقوم به المسلم في صالته. الرَّ
 جمع رجل صالة الظهر والعصر في السفر.  -3

 صالته؟ ما حكم  -أ
 كم ركعة يصلي هذه الصالتين؟  -ب 

 سافر محمد مع اسرته من محافظة مسقط إلى مدينة قلهات في رحلة سياحية.  -4

 ما المسافة التي يمكن لمحمد واسرته أن يبدأ فيها بقصر الصالة. 

 حذر النبي صلى هللا عليه وسلم من أمراض القلوب، من خالل العبارة التالية أجب عن ما يلي:  -5

 اثنين من أمراض القلوب.اذكر  -أ
 ما مدى خطورة هذه اْلمراض على المجتمع.  -ب 

 صنف اْلمور التالية إلى أقوال الصالة وأخرى إلى أفعال الصالة   -6
السجود(  –سبحان ربي اْلعلى   –الركوع  – )سبحان ربي العظيم   

أقوال الصالة                       أفعال الصالة              

1 -  
 
2 -  

1 -  
 
 2 -  

 يعاني أحمد من عدم قدرته على االستيقاظ ْلداء صالة الفجر.  -7

 اقترح له حلوال تعينه على أداء صالة الفجر في وقتها. 

 

 أسئلة التطبيق في القيم: 

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )ال تباغضوا وال تحاسدوا(   -1

 كيف تطبق مفهوم الحديث النبوي في حياتك؟ 

 هللا عليه وسلم: )المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير(. قال رسول هللا صلى  -2
 كيف تحقق مفهوم هذا الحديث الشريف في حياتك؟ 

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )تبسمك في وجه اخيك صدقة(.  -3
 كيف تطبق مفهوم هذا الحديث في حياتك؟ 

 كيف تستخدم ثقتك بنفسك في طلب العلم؟  -4
 يحسد أحد أصدقاءه، وجه له نصيحة في ضوء معرفتك ْلمراض القلوب. سمعت زميال لك  -5

 أمرنا النبي صلى هللا عليه وسلم بحفظ اْلمانة، كيف تحقق اْلمانة في مدرستك.  -6
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 السؤال الخامس: المهارات العقلية والقيم )3 أسئلة مقالية: القدرات العقلية العليا( 

تطبيق أو العكس من اْلسئلة التالية: يجب اختيار سؤالين مهارات مع سؤال قيم في ال  

 

 أسئلة المهارات العقلية في القدرات العليا: 

ْرهُ ٱأَبَت  قال تعالى :) ي -1 ىُّ ٱ ْستَـَْٔجْرتَ ٱ إ نَّ َخْيَر َمن   ۖ ْستَـْٔج  يُن(   ْلقَو   ٱْْلَم 
 استخرج من اآلية الكريمة صفتين اتصف بهما سيدنا موسى عليه السالم. 

بُّ  )فَإ ذَاقال تعالى:  -2 ل ينَ َعَزْمَت فَتََوكَّْل َعلَى هللا  إ نَّ هللاَ يُح   (  اْلُمتََوّك 
 استنتج من اآلية الكريمة عالمة من عالمات اإليمان باهلل تعالى. 

يبَنَآ إ الَّ َما َكتََب  قال تعالى: )قل -3 ُ ٱلَّن يُص  نُوَن( من خالل اطالعك لآلية الكريمة   فَْليَتََوكَّل   ِّلَّ  ٱلَنَا ُهَو َمْولَٰىنَا ۚ َوَعلَى  ِّلَّ ٱْلُمْؤم 

 وضح أثر اإليمان باهلل تعالى في تنمية الثقة بالنفس لدى المسلم. 

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :) مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد(  -4
سالم.   استنتج من الحديث الشريف مظهرا من مظاهر اْلخوة في اإل  

 

 

 

 أسئلة القدرات العليا في القيم: 

 رأيت زميال لك يلتفت يمينا ويسارا في الصالة.  -1

 ما رأيك في موقفه:  -أ
 بم تنصحه    -ب 

 من بديع خلق هللا عز وجل في اْلرض أن جعلها وعاء ومستقر تضم الناس وتجمعهم.  -2
 بعد معرفتك لمظاهر قدرة هللا في الكون ما واجبك تجاه هللا عز وجل؟ 

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )تبسمك في وجه أخيك صدقة(  -3
 ما هو الشعور الذي يبعثه فيك هذا الحديث الشريف. 

 كيف تتصرف لو سمعت أحد زمالئك يسب زميال له؟  -4
 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )وال تخن من خانك( في ضوء فهمك للحديث الشريف   -5

مانة بالمثل فيخون من خانه. ما نصيحتك لمن يقابل خيانة اْل  

 

 

أحمد الزيدي  إعداد اإلستاذ :               

 


