
أسئلة مراجعة  
مادة التربية 

االسالمية 
الفترة الدراسية 

األولى 
للصف اخلامس 
االبتدائي



مجال العقيدة (أؤمن بالبعث والحشر ) 
١-ضع الكلمة املناسبة في الفراغ املناسب فيما يأتي : 

(ست، حشر، البعث ، النشور ، تحشر، حساب ، قبورهم، القيامة ، الخروج ، فرض ، يوم 
القيامة ، املحشر ، القصاص  ) 

١- أركان اإليمان ——————أركان . 
٢-  ——-————— هو إحياء اهلل املوتى وإخراجهم من ——————-. 

٣- يوم البعث هو يوم  —————— و  —————— و  ——————. 
٤- الحشر هو ———————— الخالئق في أرض —————-٠ 

٥-حكم اإليمان بالبعث  ——————— 
٦-الحج يذكر بـ————————— 

٧-البهائم ——————- ولكن ليس عليها ————— لكن يقع بينها ———— 

صل املجموعة أ بما يناسبها من املجموعة ب فيما ياتي : 

(         ) املخلوقات العاقلة والغير عاقلة١-قيمة درس أؤمن البعث والحشر

(         ) أرض الشام٢-ما الحكمة من البعث ؟ 

(         ) إظهار قدرة اهلل وكمال عدله٣- الذين يحشرون

(         ) ركن من أركان االيمان٤-أرض املحشر هي

(         ) االيمان البعث والحشر ٥-االيمان باليوم االخر 



مجال الحديث الشريف ( أجني كنوز الجنة ) ( أذكر اهلل تعالى) 
َقاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: َمثَُل الَِّذي يَذُْكُر َربَُّه َوالَِّذي ال يَذُْكُر َربَُّه َمثَُل الَحيِّ َواملَيِِّت 

١- أجب عن ما يأتي :  
١- بم شبه النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص الذي يذكر ربه ؟ —————————— 

٢- بم شبه النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص الذي ال يذكر ربه ؟ —————————— 
٢-صل املجموعة أ بما يناسبها من املجموعة ب فيما ياتي :- 

٣- اكتب من األوقات املستحبة لذكر اهلل تعالى  ؟ 
 -———————— -١-—————————-٢—————————٣

٤-أكمل ما يأتي : 
١- املسلم يبادر إلى ذكر اهلل تعالى في ——————— و ———————-. 

٢- أردد ——————————- عند الشدة وعند النعمة . 
٥- ماذا تقول ؟  

١- إذا مررت بأزمة شديدة ———————————————————-. 
٢-إذا نجحت في االمتحان ———————————————————. 

٦-فضل الذكر 
 —————————١-———————-                ٢

٧-آداب الذكر  
 —————————١-———————-                ٢

املجموعة باملجموعة أ

(       )الطهارة واالخالص واالستعانة١- معنى الحوقلة

(       ) أن األمر والقوة بيد اهلل وحده .٢-ذكر اهلل تعالى

(       ) يقوي صلة العبد بربه وحصن من الشيطان  ٣-من آداب الذكر

(       ) السكينة٤-فضل الذكر 

(       ) التلفظ بالثناء عليه ٥-القران سبب لنزول

(       ) استغفر اهلل٦-التكبير

(       ) اهلل أكبر٧-التحميد

(       ) الحمدهلل ٨-الحسبلة

(       ) حسبنا اهلل ونعم الوكيل٩-االستغفار



مجال الفقه ( نحج الى بيت اهلل الحرام  ) 
 

١- الحج هو  

 

٢-الحج هو الركن من أركان  

 

٣- حكم الحج  

٢-صل املجموعة ا بما يناسبها من املجموعة ب فيما يأتي : 
( قادر - الخامس -اإلسالم -  الذنوب - الحج - مسلم -فرض -بيت -مستطيع- القيامة )  

١- —————-هو قصد ————— اهلل الحرام ألداء املناسك … 
٢-حكم الحج ———— على كل ———،— ————، ————.  

٣-الحج هو الركن —————- من أركان —————— . 
٤- الحج يذكر بيوم ———————-. 

٥-الحج يكفر ——————-. 

٣-اكتب ٣ من أفضال الحج؟ 

-——————

-——————

-——————

-—————— -——————-——————



مجال السيرة ( صحابة رسولي الكريم في الهجرة ) 
٢-ضع ( / ) أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة ( x ) أمام اإلجابة الغير صحيحة فيما يأتي: 

١- زاد إيذاء املشركون املسلمون بعد بيعة العقبة الثانية . 
٢-( إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بني البتني ) قائل هذه العبارة أبو بكر الصديق . 

٣-ضرب الصحابة املثل األعلى في الطاعة والتضحية . 
٤-للمهاجرين جزاء عظيم من اهلل تعالى . 

٢- أكمل  
املسلم يحب الصحابة ويحرص على ————- بهم  

٣-صل ما يلي … 

 

 

 

أبوبكر

أبوسلمه

صهيب بن سنان

علي بن ابي طالب

أبوبكر

أبوبكر

أبوبكر

أبوبكر



مجال السيرة ( مؤاخاة رسولي الكريم بني املهاجرين واالنصار ) 
١-صل العبارات باإلجابات الصحيحة  فيما يأتي : 

 

 

 

٢-ضع ( / ) أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة ( x ) أمام اإلجابة الغير صحيحة فيما يأتي: 
١- املؤاخاة هي جعل الرسول صلى اهلل عليه وسلم لكل مهاجرا أخاً من االنصار .(    ) 

٢-آخى الرسول صلى اهلل عليه وسلم جعفر بن أبي طالب ومعاذ بن جبل .(     ) 
٣-آخى بني أبوعبيدة بن الجراح وسعد بن الربيع . (     ) 

٤-املؤاخاة تضعف العالقات بني املسلمني .(      ) 
٣-من القائل ؟ 

( بارك اهلل في اهلك ومالك دلني على السوق.(—————————————.) 
٤-أكمل الفراغ بما يناسبه من معلومات فيما يأتي : 

١-املسلم يحب إلخوانه ما يحب لـ————————-. 
٢-آخى الرسول صلى اهلل وعليه وسلم بني عبدالرحمن بن عوف و ———————-. 

٤-———————- ضرب اروع األمثال في الكرم . 
٥-اتصف الصحابة بصفة ——————— . 

٥- ماذا تفعل في املواقف التالية : 
١-إذا طلب منك زميلك مساعدة .(                                             ) 

٢-مرض جارك (                                             ) 

املسلمون الذين تحملوا 
االيذاء في مكة

 بذلوا الخوانهم من مالهم 
وفضلوهم على أنفسهم 

االنصار املهاجرون 

بشرهم اهلل 
بالجنة

هاجروا وتركوا 
مساكنهم

٣-؟ استقبلوهم 
أحسن استقبال 

أحبوا اخوانهم 
املهاجرين  

أهل مكة أهل املدينة



مجال التهذيب ( أخوتي في االسالم ) 
قال تعالى :"إِنََّما امْلُؤِْمنُوَن إِْخَوةٌ" 

١-أجب عن ما يأتي : 
١-ما عالقة املؤمن باملؤمن ؟ 

 —————————————————

٢-من الف بني قلوب املؤمنني ؟ 
 —————————————————

٣-أيهما أقوى عالقة األخوة االسالمية أم عالقة القرابة والنسب ؟ 
 —————————————————

٤- ما جزاء املتحابني في اهلل ؟ 
 —————————————————

✔أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة xأمام اإلجابة الغير صحيحة فيما يأتي:  ٢-ضع عالمة 
١-األخوة االسالمية أقوى من األخوة في النسب .(       ) 
٢-املسلمون يتمسكون بالقران الكريم وال يتفرقوا .(       ) 

٣-األخوة االسالمية سبب في نصرة وقوة املسلمني. (       ) 

٣-اكتب حق املسلم على املسلم 

 ————————          ————————          ———————

 ————————          ————————

 ————————          ————————          ———————
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