
 السؤال األول : ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة : 

 سورة اإلنفطار و التكوير من السور : -1

 الميالدية -الهجرية         -المدنية          -المكية           -

 فائدة افتتاح السورة ب إذا : -2

 التشويق -الطلب         -الشرط         -اإلستفتاح        -

 داللة قوله  وإن عليكم لحافظين -3

 ناصحين لكم -عليكم رقباء من المالئكة         -جعلك معتدل القامة      -جعلك مستويا       -

 من النعم التي ذكرتها اآليات في سورة اإلنفطار -4

 خلق اإلنسان معتدل القامة مستويا -الصحة       -النظر         -الطعام         -

 قال تعالى يا أيها اإلنسان     أسلوب -5

 نفي -استفهام       -تحذذير       -نداء      -

 عكس األبرار :-6

 الفجار -السعداء           -األقوياء       -الضعفاء         -

 فلسا يوم القيامة : مالعمل الذي يجعل صاحبه -7

 الغيبة -الكرم         -مساعدة اآلخرين         -الصدق         -

 المفلس يوم القيامة يخسر : -8

 بيوته -ماله       -حسناته        -سيئاته         -

 معنى كلمة قذف في حديث المفلس : -9

 الكالم الطيب -سقط من األعلى        -اتهم بريئا         -رمى الحجارة       -

 لى الحسنات : طريقة للمحافظة ع-10

 مساعدة الجار -إيذاء اآلخرين            -السرقة         -الكذب          -

 

 اختبار الفصل األول  تدريب على

                 

 التربية اإلسالمية           الصف الخامس

مدرسة الغزالي                       اإلسم 

            :              
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 والد السيدة عائشة رضي هللا عنها : -11

 أنس بن مالك -أبي بكر الصديق     -عمر بن الخطاب      -علي بن أبي طالب       -

 ثمرات المداومة على العمل الصالح : -12

 قوة اإليمان -الضيق         -التعب           -الكسل            -

 الوسائل المعينة على المداومة على العمل الصالح : -13

 الصديق الصالح -المعاصي         -السرقة         -الصديق السيء          -

 كان النبي صلى هللا عليه وسلم حريصا على عدم : -14

 مراعاة أحوال الناس -مساعدة الناس         -مسامحة الناس        -التشدد على الناس        -

 ما هو أحب العمل إلى هللا :-15

 الكسل و النوم -المعاصي        -القليل المستمر         -       الكثير المنقطع -

 من صفات المؤمنين :-16

 كل ماذكر صحيح -محبة هللا تعالى         -النوم           -الحقد          -

 تكون محبة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : -17

 كل ماذكر صحيح -اتخاذه قدوة حسنة       -المحافظة على سنته        -اإلقتداء به             -

 األثر المترتب على عدم قيام الفرد بصالة الفجر : -18

 مغفرة الذنوب -األجر والثواب        -ال شيء عليه          -اإلثم و يحاسبه هللا            -

 واجب كل مواطن تجاه حكام دولة اإلمارات العربية المتحدة : -19

 كل ماذكر صحيح -اإلستماع إلى نصائحهم         -طاعة أوامرهم          -    محبتهم       -

 عمل ال يحبه هللا تعالى : -20

 العلم  -الكرم          -رفع الصوت على األم      -الصدقة         -

 هدف الرسول صلى هللا عليه وسلم من دعوة أهل الطائف : -21

 تبليغ اإلسالم -التعارف          -طلب السالح        -طلب المال          -
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 موقف أهل الطائف من دعوة الرسول صلى هللا عليه وسلم : -22

 كل ماذكر صحيح -الرفض و اإليذاء          -الفرح              -التصديق             -

 موقف الرسول صلى هللا عليه وسلم من رد أهل الطائف : -23

 الفرح ودعا لهم بالهداية-الحزن ودعا عليهم بالهالك       -الحزن ودعا لهم بالهداية       -الفرح         -

 ى هللا عليه وسلم في الطائف في بستان ل : جلس الرسول صل-24

 عتبة و شيبة ابنا ربيعة -أنس بن مالك       -المطعم بن عدي      -عداس       -

 ديانة وقرية الغالم عداس : كانت -25

 مسلم من اليمن -مسلم من المدينة      -نصراني من نينوى      -مسلم من مكة          -

 دخل الرسول صلى هللا عليه وسلم مكة بعد العودة من الطائف في حماية : -26

 المطعم بن عدي -عتبة        -أهل الطائف       -عداس        -

 ؤدة سئلت   (  الموؤدة هي : وقال تعالى  )و إذا الم-27

 البنت الكبيرة-حية      البنت الصغيرة التي دفنت وهي -السماء الصافية        -الشمس الحارقة         -

 المخلوقات التي أقسم هللا تعالى بها :-28

 وإذا الجبال سيرت -وإذا النجوم انكدرت     -إذا الشمس كورت       -والليل إذا عسعس      -

 ماذا يحدث للمحيطات و البحار يوم القيامة : -29

 يتغير لونها -تصبح مياه عذبه       -تبرد         تتفجر         -

 المقصود ب ) وإذا النفوس زوجت ( -30

 الزوج مع زوجته-التاجر مع الفقير    -الصالح مع الفاجر     -الصالح مع الصالح والفاجر مع الفاجر   -

 أعامل غير المسلمين : -31

 القسوة -الخداع        -معاملة سيئة       -معاملة حسنة       -

 معيار التفاضل بين الناس :-32

 الشهرة -المال      -التقوى والعمل الصالح       -الوظيفة       -
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 واجبي تجاه من يخدمني : -33

 اإلساءة اللفظية  -كثرة الطلبات       -اإلبتسامة      -القسوة        -

 أثر صفة اإلحسان على المجتمع :-34

 الضعف -الجرائم        -التفكك      -العالقات القوية        -

 عتاب الرسول صلى هللا عليه وسلم ألبي ذر مع أنه صحابي دل على أن : -35

 كل ماذكر صحيح-صاحب الوظيفة األفضل      -صاحب المال أفضل من غيره     -الناس الفرق بينهم   -

 د باليوم الذي تنتهي به حياة الدنيا وتبدأ الحياة الخالدة ب : يقص-36

 اإلسراء و المعراج -يوم الجمعه        -يوم اآلخر         -يوم العيد              -

 يجب على التائب أن يفعل حتى يغفر هللا له : -37

 التفاخر بالمعاصي-إلى أصحابها     اإلستغفار ورد الحقوق -اإلستغفار فقط     -كثرة المعاصي        -

 ينفخ اسرافيل في الصور مرتين ، عند النفخة األولى : -38

 موت الخلق-دخول الكافر النار     -بعث الخلق من القبور    -دخول المؤمن الجنة        -

 العالقة بين اإليمان باليوم اآلخر و علم الغيب أن : -39

 كل ماذكر غير صحيح-يعلمه البشر كما علم الغيب     -له عالقة به       ليس -جزء من علم الغيب        -

 نعيم الجنة في اآلخرة : -40

 مشابه لنعيم الدنيا -منقطع           -دائم            -قليل                  -

 صالة الجماعة أفضل من صالة الفرد ب : -41

 درجة 27-درجة        26-درجة         25-درجات           10-

 من شروط صالة الجماعة : -42

 الصالة يوم العيد فقط -الصالة في البيت          -رجل واحد فقط            -اثنان فأكثر           -

 حكم صالة الجماعة على المكلف القادر في الحضر والسفر للصلوات الخمس : -43

 حرام -مكروه           -مباح              -نة مؤكدة             س-
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 يسمى الذي وجد اإلمام قد رفع رأسه في ركعة من ركعات الصالة غير األخيرة :-44

 إمام -مأموم مسبوق         -مأموم غير مسبوق         -مأموم فذ          -

 فإنه يصلي بعد تسليم اإلمام :  من صالة العشاء  أدرك اإلمام و هو في التشهد األوسط-45

 ركعات  4-يسلم مع اإلمام         -ركعات              3-ركعتين            -

 يجريه هللا على يد نبي من أنبيائه إلقبات صدقه ب :  يطلق على أمر خارق للعادة-46

 المعجزة -العمرة            -المعراج              -اإلسراء             -

 اإلسراء هو انتقال الرسول صلى هللا عليه وسلم من المسجد الحرام إلى : -47

 النور مسجد -المسجد األقصى            -مسجد قباء            -المسجد النبوي          -

 رسول صلى هللا عليه وسلم ليلة اإلسراء و المعراج : المشاهد التي رآها ال-48

 جميع ماذكر -األنبياء والرسل        -الجنة ونعيمها    -البيت المعمور وسدرة المنتهى      -

 صلوات في اليوم والليلة بعد أن نقصت من : 5لصالة ليلة اإلسراء والمعراج فأصبحت فرضت ا-49

  صالة15-           صالة  50-          صالة 100-صلوات             10-

 الصحابي الذي تم تسميته بالصديق بعد حادثة اإلسراء والمعراج هو : -50

 أبي بكر الصديق رضي هللا عنهم-عثمان بن عفان       - عمر بن الخطاب     -علي بن أبي طالب        -
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