
                                                                            نخبة / عام /السادس : الصف اإلسالمية التربية : المادة

 

 2019 /2018مراجعة / الفصل الدراسي االول 

 السؤال األول :

 تأمل اآليات القرآنية ثم أجب عن االسئلة التالية لها :

 ِمنْ  أَتَاه مْ  َما قَْوًما ِلت ْنِذرَ  َربِ كَ  ِمنْ  اْلَحق   ه وَ  بَلْ  اْفتََراه   يَق ول ونَ  أَمْ ( 2) اْلعَالَِمينَ  َرِب   ِمنْ  فِيهِ  َرْيبَ  الَ  اْلِكتَابِ  تَْنِزيل  ( 1) الم

َما َوَما ْرضَ َواْلَ  السََّماَواتِ  َخلَقَ  الَِّذي َللاَّ  ( 3) يَْهتَد ونَ  لَعَلَّه مْ  قَْبِلكَ  ِمنْ  نَِذير    لَك مْ  َما اْلعَْرِش  َعلَى اْستََوى ث مَّ  أَيَّام   ِستَّةِ  فِي بَْينَه 

ونَ  أَفاََل  َشِفيع   َوالَ  َوِلي    ِمنْ  د ونِهِ  ِمنْ  ج   ث مَّ  اْلَْرِض  إِلَى السََّماءِ  ِمنَ  اْلَْمرَ  ي َدبِ ر  ( 4) تَتََذكَّر  ه   َكانَ  يَْوم   فِي إِلَْيهِ  يَْعر   أَْلفَ  ِمْقَدار 

ا َسنَة   ِحيم   اْلعَِزيز   َوالشََّهاَدةِ  اْلغَْيبِ  َعاِلم   َذِلكَ ( 5) تَع د ونَ  ِممَّ ْنَسانِ  َخْلقَ  َوبََدأَ  َخلَقَه   َشْيء   ك لَّ  أَْحَسنَ  الَِّذي( 6) الرَّ  ِطين   ِمنْ  اإْلِ

اه   ث مَّ ( 8) َمِهين   َماء   ِمنْ  س اَللَة   ِمنْ  نَْسلَه   َجعَلَ  ث مَّ ( 7) وِحهِ  ِمنْ  فِيهِ  َونَفَخَ  َسوَّ  َما قَِلياًل  َواْلَْفئَِدةَ  َواْلَْبَصارَ  السَّْمعَ  لَك م   َوَجعَلَ  ر 

ونَ  ونَ  َربِ ِهمْ  بِِلقَاءِ  ه مْ  بَلْ  َجِديد   َخْلق   لَِفي أَإِنَّا اْلَْرِض  فِي َضلَْلنَا أَإَِذا َوقَال وا( 9) تَْشك ر   اْلَمْوتِ  َملَك   يَتََوفَّاك مْ  ق لْ ( 10) َكافِر 

ِك لَ  الَِّذي ونَ  إِذِ  تََرى َولَوْ ( 11) ت ْرَجع ونَ  َربِ ك مْ  إِلَى ث مَّ  بِك مْ  و  ْجِرم  وِسِهمْ  نَاِكس و اْلم  ء   َوَسِمْعنَا أَْبَصْرنَا َربَّنَا َربِ ِهمْ  ِعْندَ  ر 

وقِن ونَ  إِنَّا َصاِلًحا نَْعَملْ  فَاْرِجْعنَا  (12) م 

 استخرج من اآليات المفردات القرآنية المناسبة للمعاني التالية : -1

اه   س اَللَة   ج   اْفتََراه   َسوَّ  إِلَْيهِ  يَْعر 

 يرتفع االمر إليه اختلق القرآن قومه بتصوير أعضائه خالصة النسل

 ..............افتتحت السورة بالحروف المقطعة ) الم( للداللة على  -2

 اعجاز القرآن الكريم وتحدى العرب بأن يأتوا بمثل القرآن. -أ

 بيان ضعف القرآن الكريم . -ب

 االستهزاء والسخرية . -ت

 أيام؟بم تعلل خلق السماوات واالرض وما بينهما في ستة  -3

 والنظام -والتأني في اصدار الحكم  –والتدرج في المور   -ليعلم االنسان الصبر  -

 .والتكذيب(القرآن التي تقتضي االيمان والتصديق ال االنكار  )سمات أي آية تدل على  -4

َما َوَما َواْلَْرضَ  السََّماَواتِ  َخلَقَ  الَِّذي َللاَّ  ) -أ  (أَيَّام   ِستَّةِ  فِي بَْينَه 

ِحيم   اْلعَِزيز   َوالشََّهاَدةِ  اْلغَْيبِ  َعاِلم   َذِلكَ ) -ب  (الرَّ

 (َربِ كَ  ِمنْ  اْلَحق   ه وَ  بَلْ ) -ت

 الموت؟ماهي حجة منكري البعث بعد  -5

 أن عظامهم ستبلى في القبور وتصبح رميما. -

 :تحقق من صحة العبارات التالية ) صح أم خطا ( -6

 ( هللا تعالى هو من يدبر لنا سبل الحصول على الرزق.      صح )     -أ

 ( يسجل المالئكة ما عمله االنسان ليحاسبه هللا تعالى يوم القيامة . )      صح     -ب

 . نار( خلق هللا تعالى أبا البشر آدم عليه السالم من       خطا )     -ت

  تعالى كان تكريما وتشريفا آلدم عليه السالم.( نسبة الروح التي نفخت في آدم عليه السالم هلل   صح   )    -ث
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 بَِما فَذ وق وا( 13) أَْجَمِعينَ  َوالنَّاِس  اْلِجنَّةِ  ِمنَ  َجَهنَّمَ  َلَْمََلَنَّ  ِمنِ ي اْلقَْول   َحقَّ  َولَِكنْ  ه َداَها نَْفس   ك لَّ  آَلتَْينَا ِشئْنَا َولَوْ 

ْلدِ  َعَذابَ  َوذ وق وا نَِسينَاك مْ  إِنَّا َهَذا يَْوِمك مْ  ِلقَاءَ  نَِسيت مْ  وا إَِذا الَِّذينَ  بِآيَاتِنَا ي ْؤِمن   إِنََّما( 14) تَْعَمل ونَ  ك ْنت مْ  بَِما اْلخ   ذ ِك ر 

وا بَِها ًدا َخر  وا س جَّ ونَ  الَ  َوه مْ  َربِ ِهمْ  بَِحْمدِ  َوَسبَّح  ن وب ه مْ  تَتََجافَى( 15) يَْستَْكبِر   َربَّه مْ  يَْدع ونَ  اْلَمَضاِجعِ  َعنِ  ج 

ا َوَطَمعًا َخْوفًا ةِ  ِمنْ  لَه مْ  أ ْخِفيَ  َما نَْفس   تَْعلَم   فاََل ( 16) ي ْنِفق ونَ  َرَزْقنَاه مْ  َوِممَّ  يَْعَمل ونَ  َكان وا بَِما َجَزاءً  أَْعي ن   ق رَّ

ْؤِمنًا َكانَ  أَفََمنْ ( 17) ونَ  الَ  فَاِسقًا َكانَ  َكَمنْ  م  ا( 18) يَْستَو  اِلَحاتِ  َوَعِمل وا آَمن وا الَِّذينَ  أَمَّ مْ  الصَّ  اْلَمأَْوى َجنَّات   فَلَه 

الً  ا( 19) يَْعَمل ونَ  َكان وا بَِما ن ز  وا أَنْ  أََراد وا ك لََّما النَّار   فََمأَْواه م   فََسق وا الَِّذينَ  َوأَمَّ ج   َوقِيلَ  فِيَها أ ِعيد وا ِمْنَها يَْخر 

مْ   لَعَلَّه مْ  اْلَْكبَرِ  اْلعََذابِ  د ونَ  اْلَْدنَى اْلعََذابِ  ِمنَ  َولَن ِذيقَنَّه مْ ( 20) ت َكِذ ب ونَ  بِهِ  ك ْنت مْ  الَِّذي النَّارِ  َعَذابَ  ذ وق وا لَه 

نْ  أَْظلَم   َوَمنْ ( 21) يَْرِجع ونَ  ْجِرِمينَ الْ  ِمنَ  إِنَّا َعْنَها أَْعَرضَ  ث مَّ  َربِ هِ  بِآيَاتِ  ذ ِك رَ  ِممَّ ْنتَِقم ونَ  م   (22) م 

 التفسير المناسب لكل من المفردات التالية :  -7

 المالئكة    (           الجن ....    )   االنسان               ..( :  ... اْلِجنَّةِ ) -أ

الً )  -ب  (  عطاءضيافة والخروي        التهديد  والوعيد          )العذاب( :............    ن ز 

 الفرش التي يضطجع عليها        عذاب الدنيا(         ترتفع وتتنحى للعبادة) تتجافى جنوبهم(.....)  -ت

 ما أوجه االتفاق بين االنس والجن التي أدت إلى اشتراكهم بالمصير الخروي ؟ -8

 ى الهدى .كالهما أشرك باهلل وفضل الصاللة عل -

 من عالمات اهل االيمان الواردة في االيات : -9

 اإلخالص في العبادة -الطمع بالجنة   -الخوف من هللا   -ب      سرعة االستجابة لداعي الحق -أ

 : تحقق من صحة العبارات التالية ) صح أم خطأ (-10

 . قيام الليل( من أعظم القربات الى هللا تعالى       صح  )     -أ

 . ليجتهد المؤمن في الطاعةأخفى هللا تعالى تفاصيل النعيم في الجنة (      صح   )     -ب

 )      صح      (معنى المفردة القرآنية ) فاسقا ( أي خارجا عن طاعة هللا تعالى. -ت

 االبرار مع الفجار يوم القيامة . يتساوى من عدل هللا تعالى في الجزاء أن (      خطأ  )     -ث

 .الخروي العذاب الدنى هو العذاب  (     خطأ   )     -ج

 اختر االجابة الصحيحة .-11

 اآلخرة واالولى (: فللهحكم الم لفظ الجاللة ) هللا ( في قوله تعالى )  -أ

 جناس   (                         ترقيق ) تفخيم                                

 رأى (    : ْد نوع القلقلة في قوله تعالى ) لقـ -ب

 قلقلة صغرى                         مد صله (                    قلقلة كبرى) 

 إال وحى(     إْن هوحكم النون الساكنة في قوله تعالى )  -ت

 (     اظهارادغام بغنة                         اخفاء                           )

   خرى (نزلةً أحكم التنوين في قوله تعالى )  -ث

 اقالب   (                         اظهار)  اخفاء                               

 صل والوقف.واللفظ والكتابة وفي ال..............حرف أصلى من حروف الهجاء وتكون ثابتة في  -ج

 الترقيق (                 النون الساكنة)التنوين                                

 صوت يخرج من الخيشوم بالنف ويكون مقداره حركتان. -ح

 االستطالة                        المد  (                                    الغنة ) 

 ...........هو البيان وااليضاح وهو اخراج الحرف من مخرجه من غير غنة وال تشديد. -خ

  االخفاء (                         االظهار)  االدغام                              

 ن ........تخرج حروف االظهار م -د

 الشفاة                         الخيشوم (                               الحلق) 
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   السؤال الثاني :

 تأمل االحاديث الشريفة التالية ثم أجب :

:  فقال ، يوما وسلم عليه هللا صلى النبي خلف كنت:  قال عنهما هللا رضي عباس بن هللا عبد العباس أبي عن

 وإذا ، هللا فاسأَل سأَلت إذا ، تجاهك تجده هللا احفظ ، يحفظك هللا احفظ:  كلمات أ علمك إني ، غالم يا) 

 هللا كتبه قد بشيء إال ينفعوك لم ، بشيء ينفعـوك أَن على اجتمعت لو ال مة أن واعلم ، باهلل فاستعن استعنت

 وجفت القالم رفعت عليك، هللا كتبه قد بشيء إال يضروك لم ، بشيء يضروك أن على اجتمعوا وإن ، لك

 صحيح حسن حديث:  وقال الترمذي رواه(  الصحف

 صل بخط بين المفردات الواردة في الحديث مع ما يناسبها من معنى : -1

 المعنى المفردات

 يصنك ويحميك من كل مكروه غالم

 الولد بين الطفولة وسن البلوغ يحفظك

 المعونة والتيسير من هللاطلب  فسأل هللا

 وجل بالدعاء افراد هللا عز  فاستعن باهلل 

 

 كيف تستعين باهلل تعالى في المواقف التالية : -2

 كيفية االستعانة باهلل الصور

 يجتهد ويدرس جيدا طالب لديه امتحان

 يسمي هللا ويدعو بالشفاء  مريض يضطر لخذ الدواء

 يلبس مالبس واقية لتفادي الضرر الحريقرجل اطفاء يخمد نيران 

 

 كيف تحفظ هللا تعالى وتطيعه في جوارحك التالية : -3

 غض البصر عن اعراض الناس وكل محرم بصرك

 ال اغتاب وال أشتم أحد  لسانك

 ال أعتدي على أحد وعلي تقديم يد العون لآلخرين يدك

 

الى قيام الساعة وهذا هو جوهر  يتغير كتبه هللا ثابت الرفعت االقالم وجفت الصحف ، فيه بيان بأن كل ما  -4

 االيمان ب....

 الرسل                          المالئكة     (                              القضاء والقدر) 

 

 وقتاله كفر (قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) سباب المسلم فسوق –رضي هللا عنه –عن عبدهللا بن مسعود 

 رواه البخاري ومسلم

 استخرج من الحديث المفردة المناسبة لكل معنى : -5

 ..........( الشتم والتكلم في أعراض االنسان.سباب)....... -أ

 ........( الخروج عن الطاعة وضوابط االستقامة .فسوق)....... -ب

 حدد اآلثار السلبية للتلفظ بالكالم السيء على العالقات بين كل من : -6

 المجتمع االسرة

 النزاع والشقاق بين االسر1

 تفكك االسر -نشر الحقد والكراهية  2

 

 النزاع والشقاق بين افراد المجتمع1

 تفكك المجتمع –نشر الكراهية والتحاسد 2
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 استنتج من االحاديث التالية االمور التي حرمها االسالم حفاظا على النفس البشرية : -7

 المحرمةاالمور  الحديث

 التهديد بوسيلة قتل )من أشار لخيه بحديدة فإن المالئكة تلعنه ..(

 ترويع الناس )ال يحل لمسلم أن يروع مسلما(

 من االعمال التي تساهم فيها بإحياء االنفس : -8

 انقاذ الغريق  -أ

 التبرع بالدم  -ب

 االنسانية في كافة العالم .من المؤسسات الخيرية الرسمية في دولة االمارات ترعى المساعدات  -9

 الهالل الحمر االماراتي -أ

 مؤسسة محمد بن راشد لالعمال الخيرية واالنسانية   \مؤسسة خليفة بن زايد لالعمال اإلنسانية -ب

 : تحقق من صحة العبارات اآلتية ) صح أم خطأ (-10

 هو أنجع وسائل التواصل بين الشعوب لتجنب الخالفات. الحوار(      صح   )    -أ

 عليها جميع الديانات منذ أن خلق آدم .عد من الضرورات الخمس التي اجمع ي حفظ النفس(     صح  )     -ب

 . الحفاظ على تماسكها وتعاونهامن اآلثار السلبية للتلفظ بالكالم السيئ على السرة  (      خطا  )    -ت

 هما من اجل واجمل خصال المؤمن . عفة اللسان وعفة اليد(    صح    )    -ث

 . وسائل ضبط االنفسالعفو والصفح يعد من (    صح    )    -ج

 

 يوم عبد قدما تزول ال"  :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال :قال عنه، هللا رضي السلمى، برزة أبي عن

 أنفقه، وفيما اكتسبه، أين من ماله وعن فيه، فعل فيما علمه وعن ، أفناه فيما عمره عن يسأل حتى القيامة

 .((صحيح حسن حديث :وقاال الترمذي رواه)) "أباله فيم جسمه وعن

 ما االمور التي يسأل عنها االنسان يوم القيامة : -10

 جسمه-       ماله-       علمه-   عمره

 يلي :كيف ترد من خالل فهمك للحديث على ما  -11

 يمتنع عن اكل الطعام حتى يشتري له والده لوحا كفيا ) اآليباد ( . -أ

 الن الحفاظ على الجسد واجب . –تصرف خاطئ  -

 ينفق ماله في شراء ما ال يحتاج .  -ب

 النه يعد اسرافا. –ال يجوز 

 يحتكر علمه لنفسه وال يفيد به مجتمعه. -ت      

 الن علمه أمانه ويجب عليه تعليمه لآلخرين. –تصرف خاطئ  -

 يتناول المنشطات المحضورة لسرعة بناء عضالته.  -ت

 لنها تضر بالجسم. –ال يجوز  -

 : تحقق من صحة العبارات اآلتية ) صح أم خطأ ( -11

 .عمارة االرض( الحكمة من خلق االنسان هي      صح  )     -أ

 قوال وفعال. نعم تستوجب الشكر( القوام والصحة والعافية      صح   )    -ب

 . بيع المخدرات( من الطرق المشروعة في الكسب الحالل      خطا  )     -ت

 . سبل الحفاظ على الصحة(الحرص على وجبة السحور في رمضان تعد من       صح )     -ث
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 السؤال الثالث :

 :اختر االجابة الصحيحة  -1

 

 اثر ترك أحد فرائض الصالة  -أ

 ال يبطلها                           ال يؤثر فيها    (                                       يبطلها)  

 

 من التحديات التى تعيق تقدم االمة العربية االسالمية ....................... -ب

 (   فالتطر)كثرة االمطار                              كثرة أشجار النخيل                      

 

 من المخالفات المرتكبة في المساجد ................. -ت

 ( االصطفاف منفردا خلف الصف       صالة تحية المسجد               )خفض الصوت في المسجد         

 

 عدد سجدات سجود التالوة ................ -ث

 اربع سجدات   (            سجدتان                                             سجدة واحدة) 

 

 من مكروهات الصالة ................... -ج

 السر في الصالة  السرية                     الجهر في الصالة الجهرة (        السجود على العمامة)

 حققت دولة االمارات العربية المتحدة المرتبة ..... عالميا في حجم المساعدات الخارجية . -ذ

 الثانية                                        الثالثة (                              االولى) 

عمليتي عاصفة شاركت دولة االمارات بقواتها المسلحة من اجل نصرة المظلومين في ...... ضمن   -و

 الحزم وإعادة االمل .

 الهند    (                           اليمن) العراق                                     

 

 قارن بين سجود السهو وسجود التالوة من حيث : -2

 سجود التالوة سجود السهو وجه المقارنة

 يكبر عند االنتهاء  يكبر عند الشروع في السجود التكبير

 يكبر بدال من التسليم يسلم بعد السجود السالم

 

 االعمال التالية الى فرائض الصالة وسنن ومكروهات :من خالل الجدول التالي صنف  -3

 فرقعة الصابع    -قراءة الفاتحة     -النظر في الهاتف    -القيام للسورة     -االلتفات      -) النية    

 الصالة على النبي    (   -قول سمع هللا لمن حمده      -السجود   

 الصالةمكروهات  سنن الصالة فرائض الصالة

 النية
 قراءة الفاتحة

 السجود

 القيام للسورة
 قول سمع هللا لمن حمده
 الصالة على النبي 

 االلتفات
 النظر الى الهاتف
 فرقعة االصابع

 

 من أسباب هجرة الصحابة رضي هللا عنهم من مكة الى المدينة : -4

 لكسب رضا هللا تعالى و  لنصرة النبي صلى هللا عليه وسلم       

 يتكون المجتمع المدني في المدينة المنورة من عدة طوائف واعراق منها : -5         

 القبائل مثل ) االوس والخزرج (                  
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 المسلمون ) المهاجرين واالنصار (                  

 (المشركون  - المسلمين  -النصرانية   -الديان ) اليهودية                     

 السؤال الرابع :

 

 تحقق من صحة العبارات التالية )صح أو خطأ (: -1

 ( شاركت دولة االمارات لنصرة اليمن الشقيق في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة االمل .   صح  )   -أ

 ( صحيفة الموادعة هي الوثيقة التي وضعها النبي صلى هللا عليه وسلم لتنظيم الحياة في مكة  خطا    )   -ب

 ( اذا كان سبب السهو زيادة فإن سجود السهو يكون بعد السالم    صح)      -ت

 (العمل التطوعي هو كل عمل مشروع يبذله االنسان لتحقيق منفعة لآلخرين دون مقابل .    )    صح -ث

 ( تكبيرة االحرام تعد من سنن الصالة .  خطا)       -ج

 (المساجد هي خير بقاع الرض وأحبها الى هللا تعالى .   صح   )    -ح

 

 

 صنف وفق الجدول التالى االعمال التالية : -2

 

 االصطفاف في الصف الول في المسجد     -تنظيف المسجد       -)     رمي بقايا السواك في المسجد    

 سجد     (اللعب بمكيفات الم

 المخالفات المرتكبة في المسجد آداب المسجد

 تنظيف المساجد
 االصطفاف في الصف الول في المسجد

 رمي بقايا السواك في المسجد
 اللعب بمكيفات المسجد

 

   الطواف سبعة أشواط حول الكعبةبـــتحية المسجد الحرام تكون  -3

 صالة ركعتينوتحية بقية المساجد هي 

 المهارات االجتماعية التي يكتسبها المتطوع من عمله في المؤسسات التوعوية الرسمية :من  -4

 التواضع -التعاون   

 تحمل المسؤولية -االحترام  

 من السباب التي تدفع االمارات للمساهمة في حل مشكالت الدول العربية واإلسالمية : - 5         

 شكر نعمة هللا تعالى  -لينالوا العون من هللا تعالى       - الرغبة في كسب االجر              

قال صلى هللا عليه وسلم ) من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكانما حيزت له  -5

 الدنيا ( النعم الواردة في الحديث الشريف هي :

 نعمة الغذاء    -نعمة المن       نعمة الصحة   -

 

 الهنداسي  الستاذ / حمد
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صفات المؤمنين وجزاؤهم (  -االمارات في خدمة العالم    -مراجعة الدروس / الصف السادس ) فرائض الصالة وسننها ومكروهاتها     

 اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل

من فرائض الصالة الفعلية ..... -1  

 ) القيام لتكبيرة االحرام                                 القيام للسورة بعد الفاتحة                       الصالة على النبي بعد التشهد (

 

من فرائض الصالة التي إذا لم يفعلها المصلي بطلت صالته:  -2  

 ) الركوع                                                قول سمع هللا لمن حمده                                 قراءة سورة بعد الفاتحة (

 

من سنن الصالة .. -3  

 )تكبيرة االحرام                                           الجهر في الصالة الجهرية                                      قراءة الفاتحة (

 

تعد النية من .... -4  

 ) سنن الصالة                                                 فرائض الصالة                                        مكروهات الصالة   (

 

يعد القيام للفاتحة من .. -5  

 ) فرائض الصالة الفعلية                                 فرائض الصالة القولية                                     سنن الصالة الفعلية (

 

م ( قالت عائشة رضي هللا عنها سألت النبي صلى هللا عليه وسلم عن التفات الرجل في الصالة فقال ) هو اختالس يختلسه الشيطان من صالة احدك -6

 المكروه في الصالة الوارد في الحديث الشريف هو ...

 ) فرقعة األصابع                                                السجود على طرف الثوب                                        االلتفات (

 

أي من التالي ال يعد من مكروهات الصالة .... -7  

 ) النظر الى الهاتف أثناء الصالة                                       عدم الخشوع                                  النظر الى موضع السجود (

 

.قال صلى هللا عليه وسلم )صل قائما ،  فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك ( أي من التالي ال يعد من دالئل الحديث الشريف . -8  

 ) اإلسالم دين رحمة                                  الصالة فريضة ال تسقط عن المؤمن                             اإلسالم ال يراعي أحول المؤمنين (

 

قال تعالى ) وإن هذه امتكم أمة واحدة وانا ربكم فأتقون (  تدعوا  هذه اآلية إلى .... -9  

 )نبذ الخالفات التي تمزق وحدة االمة                             التشجيع على التطرف                            عدم االكتراث لما يحدث لآلخرين (

 

دولة االمارات العربية المتحدة المرتبة ...... عالميا كأكبر مانح للمساعدات اإلنمائية الرسمية قياسا بدخلها القومي.نالت  -10  

 ) األولى                                                                                  الثانية                                            الثالثة    (
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بادرت دولة االمارات العربية المتحدة بالمشاركة بقواتها العسكرية ضمن عمليتي عاصفة الحزم وإعادة االمل لنصرة المظلومين في ... -11  

 ) سوريا                                                                اليمن                                            العراق (

 

قال صلى هللا عليه وسلم )إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها ( يشير الحديث الشريف الى ... -12  

 ) التمسك باالمل واالقدام على العمل                                           التهاون في العمل                                        االهتمام بنشر العلم (

 

من التحديات الكبيرة التي تعيق تقدم األمة العربية واإلسالمية ........ -13  

 ) الفيضانات                                                                       ذوبان الثلوج                                                التطرف والحروب  (

 

ة في قال الرسول صلى هللا عليه وسلم ) من اصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا ( من النعم الوارد -14

نعمة ... الحديث الشريف  

 )العقل                                                                           االمن                                                       الذرية    (

 

ى مبادرات دولة االمارات الخيرية في مجال ...قال تعالى ) يرفع هللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ( هذه اآلية تشير إلى احد -15  

 ) مساندة الفقراء والمحتاجين                                             الصحة                                                                   التعليم (

 

من اآلثار المترتبة على نشر الجهل في المجتمعات .. -16  

 ) انتشار المحبة وااللفة                                                    انتشار العلم النافع                                            الفقر والمجاعة (

 

من الفوائد التي تحققت لدولة االمارات العربية المتحدة من خالل مساندتها للدول األخرى .... -17  

 ) الحقد والكراهية                                                         التأخر االقتصادي                                              احترام الدول لها (

 

اإلنسانية ....من اهم المؤسسات الرسمية في دولة االمارات العربية المتحدة والتي تشرف على جمع التبرعات والمساعدات  -18  

 )جمعية الصليب األحمر                                                    منظمة العفو الدولية                                       جمعية الهالل األحمر (

 

ستئصال مرض شلل األطفال ( وتعد هذه المبادة في من المبادرات التي أطلقتها دولة االمارات العربية المتحدة ) تحصين سبعة عشر مليون طفل ال -19

 مجال 

 )الصحة                                                                       التعليم                                                       التعاون العسكري (

 

عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ( أي من التالي ليس من القيم التي تدعوا قال تعالى ) لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز  -20

 إليها اآلية 

 )  العفو والتسامح                                                         التعاون على الخير                                                  إيذاء اآلخرين (

معنى المفردة القرآنية ) حق القول (      -21  

 )ثبت وتحقق                                                                     ترتفع وتتنحى                                              الخروج عن الطاعة (
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معنى المفردة القرآنية ) الجنة (  -22  

 ) الجن                                                                        االنسان                                                                       الحيوان (

 

معنى المفردة القرآنية ) عن المضاجع ( -23  

 ) الفرش التي يضطجع عليها                                            األنهار في الجنة                                                   األرض القاسية (

 

معنى المفردة القرآنية ) فاسقا ( -24  

 ) ضيافة وعطاء                                                    خارجا عن طاعة هللا تعالى                                             من موجبات المسرة (

 

معنى المفردة القرآنية ) العذاب األصغر ( -25  

 ) العذاب في الدنيا                                                   العذاب في اآلخرة                                                        نعيم الدنيا واآلخرة (

 

لى ) تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ( تفيد هذه اآلية ...قال تعا -26  

 ) أن الجزاء من جنس العمل                             كثرة العبادة والذكر ليال                                                   حرية االنسان في االختيار (

 

أي من التالي ال يعد من فوائد المداومة على قيام الليل ...        -27  

 ) حلول البركة في الرزق                                             الطمأنينة                                                             ضعف الهمة والنشاط (

 

تركهما في المصير شمن ألمألن  جهنم من الجنة والناس أجمعين ( من أوجه االتفاق بين االنس والجن أدت الى اقال تعالى ) ولكن حق القول  -28

 األخروي 

 ) عدم االيمان باهلل تعالى                                                 التصديق بالرسل                                                  االيمان باليوم اآلخر (

 

اختر اآلية الدالة على ان الثواب من هللا تفضال ومنه . -29  

 ) أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ال يستوون (             )فلهم جنات المأوى نزال بما كانوا يعملون(          )ولنذيقنهم من العذاب األدنى دون العذاب األكبر لعلهم يرجعون (

من عالمات اهل االيمان الواردة في   اآليات  -30  

 ) االشراك باهلل تعالى                                             الخوف من هللا تعالى                                                  سوء الظن باهلل تعالى (

النعيم في الجنة يكون ...  -31  

 ) مؤقت                                                                  قليل منقطع                                                          كثير دائم   (

نوب ، فكيف يكون مواجهة االبتالءات أو التحديات المحن كفارة للذ -32  

 ) بالصبر والدعاء                                                     بالهروب عن الواقع                                                       بالتذمر (
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 بدائل :اخرت الإجابة الصحيحة من بني ال                

 

 معىن ) سالةل (:-1

o ليه الامر  يرفع اإ

o خالصة النسل 

o أ تقن خلق الانسان 

 

 معىن )ضللنا يف الارض (:-2

o ضعنا فهيا ورصان ترااب 

o انكسوا رؤوسهم 

o قومه بتسوية أ عضائه 

 

آن الكرمي يه : -3         جعاز القرأ  الآية ادلاةل عىل اإ

o ) أ مل ( 

o ) تزنيل الكتاب من رب العاملني ( 

o ) أ م يقولون افرتاه( 

 

لهيا الآية يه : -4        قال تعاىل ) اذلي خلق السموات والارض وما بيهنام يف س تة أ ايم ( القمية اليت تشري اإ

o الإحسان 

o الكرم 

o الصرب 

 

 ورد يف احلديث الرشيف ) احفظ هللا ( وتعين :-5   

o  طلب املعونة من هللا تعاىل 

o افراد هللا تعاىل ابلترضع وادلعاء 

o  جتناب أ وامرهاحفظ حق هللا تباع أ وامره واإ  ابإ

 خمت الرسول صىل هللا عليه وسمل احلديث )رفعت الاقالم وجفت الصحف( وهو جوهر الاميان بــ: -6 

o القضاء والقدر 

o  ابلرسل 

o ابملالئكة 
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ين أ حفظ أ حد جواريح وهو :-7   عندما ل أ غتاب أ حد ول أ تلكم بسوء عنه فاإ

o البرص 

o اللسان 

o اليد 

 

 العمل التطوعي قربة اىل هللا تعاىل حث عليه الاسالم ورتب عىل القيام به  ثوااب عظامي وجعل أ جره ك جر: -8

o الصدقة 

o ال حضية 

o الصيام 

 

 أ ي من التايل ل يتعلق مبفهوم العمل التطوعي : -9 

o لك هجد مرشوع يبذهل الانسان 

o حيقق منفعة للناس والوطن 

o  احلصول عىل مقابل مادي 

 

 من املهارات الاجامتعية اليت يكتس هبا املتطوع من معهل يف مؤسسات التوعية الرمسية : -10

o  حتمل املسؤولية 

o  الكراهية 

o احلقد 
 

 

الص  احمع خ  ج 
ق  والن  ي  وف  الي  ع ب  مي  لج 

ل
ي  
ات  ي  من 

ت   

داسي   اذ  / حمد الهن   الاسي 
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