
 

 

المادة : تربية اسالمية  ة                                                                   دائرة التعليــم والمعرفـــ  

 زمن االجابة :  حصة دراسية واحدة                                                                                    مدرسة 

 (2عدد صفحات األسئلة :  )                                                                                                

 2017/2018/ للعام الدراسي  خامسال للصف الثاني( من الفصل الدراسي 1االختبار القصير )             

 الشعبة : .....................                                                                                    اسم الطالب : ...................   
 

    

  :: تأمل اآليات الكريمة ،ثم أجب عن اآلسئلة التالية لها السؤال األول

كَّى )( َوَما 2( أَْن َجاَءهُ اْْلَْعَمى )1َعبََس َوتََولَّى ) قال تعالى: ا َمِن 4( أَْو يَذَّكَُّر فَتَْنفَعَهُ الِذِّْكَرى )3يُدِْريَك لَعَلَّهُ َيزَّ ( أَمَّ
كَّى )6( فَأَْنَت لَهُ تََصدَّى )5اْستَْغنَى ) ا َمْن َجاَءَك يَْسعَى )7( َوَما َعلَْيَك أََّلَّ يَزَّ ( فَأَْنَت َعْنهُ تََلهَّى 9( َوهَُو يَْخَشى )8( َوأَمَّ

َمٍة )12( فََمْن َشاَء ذََكَرهُ )11 إِنََّها تَذِْكَرةٌ )( َكَلَّ 10) َرةٍ )13( فِي ُصُحٍف ُمَكرَّ ( 15( بِأَْيِدي َسفََرةٍ )14( َمْرفُوَعٍة ُمَطهَّ
ْنَساُن َما أَْكفََرهُ )16ِكَراٍم بََرَرةٍ ) ِِّ َشْيٍء َخلَقَهُ )17( قُتَِل اْْلِ  صدق هللا العظيم (18( ِمْن أَي

 :صل بين الكلمات القرآنية وما يناسبها من معاني  (1)     

 اخالقهم وافعالهم طاهرة. -   :                              َعبََس َوتََولَّى -       

 قطب وجهه واعرض. -                                   :ِكَراٍم بََرَرةٍ  -      

 مكتوبة بايدي المالئكة. -   :                              بِأَْيِدي َسفََرةٍ  -      

 .تشاغل و اعرض  -                                                       

 

 ؟ام مكتوم رضي هللا عنه ن اعرض النبي عليه  الصالة  والسالم عن عبدهللا بِلماذا   (2)   

• ............................................................................................................................. 

 ؟ ما هو سبب نزول سورة عبس (3)   

• ............................................................................................................................. 

لََّم يَ ُولُ  : سؤؤؤال الثانيال ُ َعلَْيِه َوسييَ لَّى الَّ ِ اييَ وَل الَّ َُ َرسييُ ِمْع    اْقَرُءوا اْل ُْرآَن  " : عن أبي أَُماَمةَ اْلبَاِهِلي رضييي هللا عنه قَاَل سييَ

 مسلم رواه"ِ يَاَمِة َشِفيعًا ألَْاَحابِ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَْوَم الْ 

 ..........................................................................؟ما المقصود بالشفيع –( 1)     

    ؟لمجتمعد الكريم في حياة الفراَّلثار اَّليجابية  للعمل بتعاليم القران ما  -(2)     

• ............................................................................................. 

• ............................................................................................. 

 ؟ تعالى, والعمل بهما فضل المداومة على تَلوة كتاب هللا    

• ...................................................................................................  
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   :بين الذي ياتي القران الكريم شفيعا وحجة له يوم القيامة من غيره في الجدول االتي –( 3)

 حجة عليه حجة له التصرفات

 يوميا من ال ران الكريم للتالوة يخصص له وردا. 1

 

  

 . ينظم وقته ليحفظ ال ران الكريم في احد مراكز تحفيظ ال راءن2

 

  

   . يهجر قراءة ال ران الكريم لفترات طويلة.3

   . كيف تحسن خل ك مع الف ير والمحتاج4

 

 أجب عن اَّلسئلة التالية: :السؤال الثالث       

 ى:التالية ما يناسبها من معناختر من المصطَلحات  (1) 

  .(الصاخة -    القلقلة  -    القلقة الكبرى)            

 .هي اضطراب الصوت عند النطق بالحرف ساكنا حتى يسمع له نبرة قوية ).....................(  ـــ       

 .لشدتها )النفخة الثانية( لصيحة التي تصم االذاناهي  ).....................(  ـــ       

  .هي اذا جاء احد حروفها ساكنا عند الوقف)....................( ـــ         

 

 ( فيما يلي: X( أو عالمة الخطأ ) ✓ضع عالمة الصواب )  (2)     

 )        (   سبب نزول سورة عبس عتاب النبي علي السَلم  وتوجيههـــ          

 )        (    مهمة الرسل الدعوة الى هللا تعالى و لَلنسان حرية اَّلختيار ـــ         

 )        (         االسالم دين يعطي كل ذي حق حقه فال فرق بين غني و فقير   ـــ        

 ()                                  شرط القلقلة ان يكون حرف القلقلة متحركا و ليس ساكنا ـــ         

 )        (                            ( قلقلة كبرى             يُْدِريكَ قلقلة قي كلمة )الحكم ـــ  

    

 والنجاح بالتوفيق ،نتهت اْلسئلةا
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	(1)  صل بين الكلمات القرآنية وما يناسبها من معاني:

