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 المادة : التربية اإلسالمية            دولة اإلمارات العربية المتحدة                                                                  

 حصة درسية واحدة زمن اإلجابة :                                  ــيم                                      ـوزارة الـتـربيــــة والتعـلـــ

 ( 2) عدد صفحات األسئلة           إدارة التقـويــــم واالمتحــانات                                                                    

 السادس( للفصل الدراسي ) الأول ( للصف  2صير ) الاختبار المركزي الق

 2017 – 2016للعام الدراسي 

 ]             [ الشعبة :..........................................                                                  االسم :

 

 : أجب عن السؤالين اآلتيين

 

 

 

 تأمل اآليات الكريمة ، ثم أجب عن األسئلة التالية لها : 

َنا ُكلَّ نَ ْفٍس ُهَداَها َوَلِكْن َحقَّ اْلَقْوُل ِمّنِِ ََلَْمََلَنَّ َجَهنََّم ِمَن اْْلِنَِّة َوالنَّاِس َوَلْو  قال تعالى :  َنا ََلَتَ ي ْ ( َفُذوُقوا ِبَا 13َأْْجَِعنَي )ِشئ ْ
ُتْم  َا يُ ْؤِمُن ِبَََِيتَِنا الَِّذيَن ِإَذا ذُكُِِروا ِِبَا َخرُّوا 14تَ ْعَمُلوَن )َنِسيُتْم لَِقاَء يَ ْوِمُكْم َهَذا ِإَّنَّ َنِسيَناُكْم َوُذوقُوا َعَذاَب اْْلُْلِد ِبَا ُكن ْ ( ِإَّنَّ

ًدا َوَسبَُّحوا ِِبَْمِد َرِبِِِْم َوُهْم ََل َيْسَتْكِبُوَن ) اُهْم ( تَ َتَجاََف ُجُنوبُ ُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع يَْدُعوَن َرب َُّهْم َخْوفًا َوَطَمًعا َوِمَّا َرَزقْ نَ 15ُسجَّ
( أََفَمْن َكاَن ُمْؤِمًنا َكَمْن َكاَن فَاِسًقا ََل 17( َفََل تَ ْعَلُم نَ ْفٌس َما ُأْخِفَي ََلُْم ِمْن قُ رَِّة أَْعنُيٍ َجَزاًء ِبَا َكانُوا يَ ْعَمُلوَن )16يُ ْنِفُقوَن )

ا الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِِلَاِت فَ َلُهْم جَ 18َيْستَ ُووَن )  (19نَّاُت اْلَمْأَوى نُ ُزًَل ِبَا َكانُوا يَ ْعَمُلوَن )( أَمَّ
 

 ضع رقم اللفظ القرآني أمام المعنى المناسب له ضمن الجدول اآلتي : .1

 المعنى الرقم اللفظ القرآني م

1   تَ َتَجاََف ُجُنوبُ ُهْم   ضيافة وعطاء 

2  فَاِسًقا   ترتفع وتتنحى للعبادة 

3    نُ ُزًَل   

 من اآليات الكريمة السابقة ما يفيد المعنى اآلتي :حدد  .2

 . أعددت لعبادي الصالحين ماال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر  -

  ........................................................................................................ قال هللا تعالى :     

 بما يناسبها : ةاآلتي الفراغاتأكمل  .3

 من فوائد قيام الليل

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

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

   ................................................................................... 
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 اآلتي تم أجب عن األسئلة التي تليه:اقرأ الحديث الشريف 

 ؟هِ بِ وعن ِعلِمِه ماذا َعِمَل ؟ َعن ُعُمرِه فيما أفناُه : ال تزوُل َقَدَما عبٍد يوَم القيامِة حَّتى ُيسأَل عن أربٍع ) قاَل رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم:
 (.؟فيما أبالُه ِمِه وعن جس ؟وعن ماِلِه ِمْن أَْيَن اْكَتَسَبُه وفيما أنفَقهُ 

 استنتج من الحديث الشريف األمور التي يسأل عنها اإلنسان يوم القيامة مستعينا بالصور اآلتية:  .4

     

 

 

 عمره                   ................                   ماله                         ................               

 إلى ) مشروعة / غير مشروعة ( وفق الجدول اآلتي : صنف طرق الكسب اآلتية .5

 بيع المخدرات (      -الزراعة          -السرقة            -)     التجارة     

 غير مشروعة مشروعة

  

  

 

 اكتب كلمة ) صح ( أمام العبارة الصحيحة وكلمة ) خطأ ( أمام العبارة غير الصحيحة لما يأتي : .6

 .الجزاء من جنس العمل(  )         -     

 . أحرص على الدعاء لنفسي فقط)         (  -     

 أسهر على األلعاب اإللكترونية إلى وقت متأخر من الليل.)         (  -     

 حكم التجويد المناسب للكلمات القرآنية الواردة ضمن الجدول اآلتي:أمام (  ●ضع عالمة )  .7

 التنوين النون المشددة اإلظهار الحلقي اآليات الكريمة

ْق )  
َ
    (  ِمْن َعل

    ( بيوتا ً ) 

 

 

 انتهت األسـئـلة ، بالتوفيق والنجاح

 السؤال الثاني
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