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( ، ثم أجب عما يليها من أسئلة : علىأوالً : اقرأ اآليات الكريمة اآلتية من سورة ) األ   

 

 

 

 

 
  

    

   اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي برسم دائرة حول رمزها المناسب : 

          

هذه اآليات الكريمة ؟  تدعو إليه . ما الذي 1  

. بيان عظمة قدرة هللا في خلق النبات  أ.   

. التمسك بالدين والسعي بالفالح  ب.   

.   حب الحياة الدنيا والتمسك بهات.   

 

   :  كما فهمت من اآليات ما داللة ذكر اسم هللا األعلى .  2

.   الرحمةأ.   

.  عدل الب.   

.   التنزيهت.   

 

قَى " :  َشأ قَى  ( في قوله تعالى : "  َويَتََجنَّبَُها األأ َشأ  3.  معنى كلمة ) األأ

ذي يتقي هللا . الأ.   

لذي يعمل الصالحات . اب.   

ذي ال يؤمن باهلل وهو الكافر . الت.   
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 السؤال األول :

ى )2( َوالَِّذي قَدََّر فََهَدى )3( َوالَِّذي   لَى )1( الَِّذي َخلََق فََسوَّ َعأ َم َربَِِّك األأ َسبِِّحِ اسأ

َوى )5( َسنُقأِرئَُك فاََل تَنأَسى )6( إِالَّ َما َشاَء   َعى )4( فََجعَلَهُ ُغثَاًء أَحأ َرَج الأَمرأ أَخأ

فَى )7( َونُيَِسُِّرَك ِللأ يُسأَرى )8( فََذِكِّرأ إِنأ نَفَعَِت   َر َوَما يَخأ ُ إِنَّهُ يَعألَُم الأَجهأ َّللاَّ

لَى النَّاَر   قَى )11( الَِّذي يَصأ َشأ َشى )10( َويَتََجنَّبَُها األأ الِذِّكأَرى )9( َسيَذَّكَُّر َمنأ يَخأ

يَى )13( قَدأ أَفألََح َمنأ تََزكَّى )14( َوَذَكَر   الأُكبأَرى )12( ثُمَّ اَل يَُموُت فِيَها َواَل يَحأ

ِخَرةُ َخيأٌر َوأَبأقَى  نأيَا )16( َواآلأ ثُِروَن الأَحيَاَة الدُّ َم َربِِّهِ   فََصلَّى )15( بَلأ تُؤأ اسأ

ُولَى )18( ُصُحِف إِبأَراِهيَم َوُموَسى )19( ُحِف األأ   )17( إِنَّ َهذَا لَِفي الصُّ

 دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 مؤسسة اإلمارات للتعليم المدرسي 

3نطاق – 6المجلس التعليمي  

1مدرسة أحمد بن زايد ح  

 اسم الطالب / ــة : ...................................... 

 

 الصف : .............................. الشعبة : ........ 
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َوى  " :   4.  معنى كلمة ) ُغثَاءً  ( في قوله تعالى : " فََجعَلَهُ ُغثَاًء أَحأ

رطباً لينَّاً . أ.   

يابساً . جافًّا ب.   

قليالً نادراً . ت.    

 

: كان رسولنا الكريم يقرأ في الجمعة والعيدين والوتر . 5  

.  سورة النبأ أ.   

.   سورة األعلىب.   

.  سورة الناست.   

 

:  بم تعلل يسر تعاليم الدين كما فهمت من اآليات . 6  

.   لتستقيم حياتنا وال نشقى أ.   

.  لسهولة قراءة القرآن ب.   

.   لسهولة نشر الدينت.   

 

: يف يستطيع اإلنسان الفوز بالجنة كما فهمت من اآليات ك. 7  

.   التأمل في مخلوقات هللا أ.   

.  تطهير النفس من الشركب.    

.   االستمتاع بالحياة الدنيا وملذاتهات.   

 

: الذي يفلح في اآلخرة هو . 8  

.   الذي يزكي نفسهأ.   

.  الذي يجمل نفسه ب.   

.   الذي يفتخر بنفسه ت.   
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آمنة األشخري التربية اإلسالمية معلمة                                                                                1مدرسة أحمد بن زايد ح  

 

: الهدف من خلق اإلنسان هو . 9  

.   عبادة هللا وحدهأ.   

.  الزواج والتكاثر ب.   

.  التأمل في خلق هللا ت.   

 

فَى " :  َر َوَما يَخأ ُ إِنَّهُ يَعألَُم الأَجهأ  10. من صفات هللا في قوله تعالى : "  إِالَّ َما َشاَء َّللاَّ

.  يعلم السر أ.   

.  يعلم الجهر والعلنب.    

.   يعلم الجهر وما تخفيه القلوبت.    

 

: من مميزات الشريعة اإلسالمية . 11  

.   صعبة وشاقة أ.   

.  محة وسهلة س ب.   

.   غامضة وغير واضحةت.   

 

 12. من المقصود في قوله تعالى : " َسنُقأِرئَُك فَاَل تَنأَسى " : 

. جبريل عليه السالم أ.   

. الرسول صلى هللا عليه وسلم ب.   

. المؤمنون  ت.   

 

: يقصد بــ " المرعى " هو . 13  

. الحيوانات  أ.   

. الكواكب ب.   

.  النباتات واألعشاب ت.   
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، ثم أجب عما يليه من أسئلة :  (  معاملة الرسول للصحابةنص اآلتي بعنوان )  اً : اقرأ الثاني  

  

 

 

 

 

 

 

 

      اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي برسم دائرة حول رمزها المناسب : 
 

؟  يدور حولها النص ما الفكرة الرئيسية التي  .  1  

اإليمان بالكتب السماوية . أ.   

.  وحبه لهم   ثقة النبي بأصحابهب.    

.  أبو بكر الصديق ت.   

  

   : ومن األدلة على هذا الحب كان النبي يحب أصحابه كثيراً ، . 2

.  عن مواجهة الكفار وإبقاؤهم في المدينة إبعادهم أ.   

.   لطفه معهم وبشاشته في وجوههم والسؤال عنهم ب.   

.  مشاركتهم في المهام البسيطة وإبعادهم عن المهام الصعبةت.    

 

ن المواقف التي تدل على حب الصحابة للرسول صلى هللا عليه وسلم : م.  3  

. تراك مع النبي في سفره  االشأ.   

. الدفاع عن النبي صلى هللا عليه وسلم وحمايته  ب.   

. الطلب من الرسول صلى هللا عليه وسلم بعدم قتال األعداء  ت.   

  

 السؤال الثاني : 
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؟   دليل على ثقة الرسول صلى هللا عليه وسلم ألصحابهما ال.  4  

.  دفع بهم إلى غزوات شديدة يكون الكفار فيها ثالثة أضعافهم  أ.   

. قيامه بتأدية العمل بنفسه دون تكليف أصحابه  ب.    

.   و المهام الصعبة إبعادهم عن القتال ت.   

 

الصحابية التي دافعت عن النبي في غزوة أحد : . 5  

. عائشة بنت أبي بكر الصديق  أ.   

.   نسيبة الخزرجيةب.    

.   سمية بنت خياطت.   

 

: ستدل بموقف من النص يدل على شدة حب الصحابة للرسول صلى هللا عليه وسلما. 6  

. فتصدى المسلمون لهم بأجسادهم يحامون عنه   انهال المشركون على النبي بسهامهم ، أ.   

. نظر الرسول إلى أصحابه من خلف الستار فتبسم ابتهاجاً واطمئناناً  ب.    

.  الرسول يقوم بأعماله بنفسه كان ت.   

 

 

 

 بالتوفيق يا أبطال .. معلمتكم : آمنة األشخري
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