
 

 اسم الطالب:                       اإلسالميةاختبار تجريبي مادة التربية                                  وزارة التربية           

 فصل : ال         ائي                     الصف الخامس ابتد                 العامة منطقة الجهراء التعليمية  اإلدارة     

الفترة الدراسية األولى  نهاية                       ب                -مدرسة اللياح إ      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال األول : في مجال حفظ الحديث الشريف  :   

 أكمل كتابة األحاديث التالية إلى آخرها :  -

 من أكثر! يا حازم  )فقال لي :  - صلى هللا عليه وسلم –قال : مررت بالنبي  - رضي هللا عنه –عن حازم بن حرملة األسلمي  -أ

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

.............................................................................................................................. ......................) 
 .................................... تابعوا بين الحج و ):  - صلى هللا عليه وسلم -قال رسول هللا  - رضي هللا عنه -عن ابن مسعود  -ب

........................................................................................................................................... .........) 

 ............................................. اللهم رب هذه )من قال حين يسمع النداء :  - صلى هللا عليه وسلم -قال رسول هللا   -ج

........................................................................................................................................................ )  

 .......................................................................... : ) عجباً ألمر المؤمن - صلى هللا عليه وسلم -قال رسول هللا  -د

................................................................................................................................................... .....)  

 ................................... هللا تعالى يقول  إن   ) - صلى هللا عليه وسلم -سول هللا قال ر - رضي هللا عنه -عن أبي هريرة  -هـ 

....................................................................................................................................................... ) 

 

 السؤال الثاني : في مجال العقيدة : 

 أكمل العبارات اآلتية بما يناسبها من خالل فهمك لما درست :  -أ

 .  .............................................يوم من أسماء يوم البعث  -1

 .  .........................................بالبعث والحشر  اإليمانحكم  -2

 . .........................................األرض التي سيحشر عليها الخالئق هي أرض  -3

 

 في المربعات الفارغة  مستعينا بالكلمات التالية :  اإلنسانرتب األحداث التي يمر بها  -ب
 

 الحياة    (   -البعث       -الحشر      -الحساب       -) الموت   
 
 
 
 
 
 

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



 
 

 تابع السؤال الثاني : في مجال العقيدة :
 
 اختر التكملة المناسبة للعبارات وضع خطاً تحتها :  -ج
  

 سؤال الخير للغير . -1

 قسوة الالصبر                                      الشفاعة                                    

 المقام المحمود مكانة عظيمة خصها هللا عز وجل يوم القيامة لـ . -2

 هللا عليه وسلمصلى محمد       عليه السالم                       آدم                                   عليه السالمعيسى  

 كانت لقضاء حوائج المسلمين ابتغاء وجه هللا تعالى . إذاحكم الشفاعة  -3

  مكروه        مستحبة                                      محرمة                          

 

  -اكتب المصطلح الشرعي المناسب مستعينا بالكلمات التي بين القوسين فيما يأتي : -د

 ( الحشر     -البعث     )                                    

 لخالئق في أرض المحشر .) .................. ( جمع هللا ا -1

 )................... ( إحياء هللا الموتى وإخراجهم من قبورهم يوم القيامة . -2

 

 :في مجال فهم الحديث الشريف : السؤال الثالث

ذي يذكر ربه ، والذي ال يذكر ربه مثل : ) مثل ال - صلى هللا عليه وسلم -قال : قال النبي  - هللا عنهرضي  -عن أبي موسى  -أ

 الحي والميت (

 

 -من خالل فهمك للحديث الشريف أكمل العبارات اآلتية : -

 . ......................................................الذاكر لربه بـ  - صلى هللا عليه وسلم -شبة الرسول  -1

 .  ............................................................. -تعالى  -من آداب ذكر هللا  -2

 . ...................................................... -تعالى  –أفضل األوقات المستجابة والمستحبة لذكر هللا من  -3

 

: )) أال أدلك على كنز من كنوز الجنة ، قلت : بلى  - صلى هللا عليه وسلم -قال : قال رسول هللا  - رضي هللا عنه -عن أبي ذر  -ب

 قال : ال حول وال قوة إال باهلل (( يا رسول هللا 

 

 الحوقلة ؟اكتب فضلين من فضائل  -1

 ................................................................................... . -أ

 ................................................................................... . -ب

 

 



 

 تابع السؤال الثالث : في مجال فهم الحديث الشريف :

 

 صل بين الكلمة والذكر الدال عليها : -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 عز  ، برأ بإذن هللا  الد اءأصيب دواء  فإذاأنه قال : )) لكل داء دواء ،  - صلى هللا عليه وسلم -عن جابر ، عن رسول هللا  -
 (( وجل  
 

 ظلل المستطيل الذي يحمل التكملة الصحيحة : -أ

 

   الداء هو :    -1

 : - عليه السالم –سيدنا أيوب  -تعالى–ابتلى هللا  -2

 األخذ باألسباب للعالج والتداوي : من سبل  -3

 

 السؤال الرابع : في مجال السيرة :

 الصحيحة المكملة للعبارات اآلتية : ت اإلجابةضع خطاً تح -أ

 

 أهل زوجته من أخذها معه فهاجر وحيدا .مهاجر عظيم منعه  -1

 صهيب بن سنان                                   سلمهعمر بن الخطاب                          أبو 

 بعد هجرته بين . - صلى هللا عليه وسلم -آخى الرسول  -2

 والفقراء                          المهاجرين واألنصار  األغنياءالمسلمين والكفار                       

 وصحابته يسمون  - صلى هللا عليه وسلم -الذين أسلموا وساعدوا الرسول  المدينةأهل  -3

 األنصار                                 المهاجرين                                  التابعين 

 

 

 الحسبلة

 الحوقلة

 التحميد

 التسبيح

 الحمد هلل

 سبحان هلل

 ونعم الوكيل حسبنا هلل

 هللاال حول وال قوة إال ب

 المرض الشفاء

 مرض عضال موت زوجته

 عدم أخذ الدواء العالج الطبي



 

 : السيرةل : في مجا الرابعتابع السؤال 

 

 -أكمل العبارات اآلتية بالكلمات المناسبة مما بين القوسين : -ب

 

 الثواب العظيم     (    -المنورة    المدينة    -علي بن أبي طالب        -) اليمن   

 

 . ..........................................هللا عز وجل دار الهجرة للمسلمين فكانت تار خا -1

 . ............................بالنوم في فراشه ليلة الهجرة هو  - صلى هللا عليه وسلم -الرسول الذي كلفه  الجليلالصحابي  -2

  ....... ..............................................الجزاء الذي أعده هللا تعالى للمهاجرين هو  -3

 

 يناسبها من المجموعة ) ب ( :ضع الرقم المناسب من المجموعة ) أ ( أمام ما  -ج

 

 ) ب (                       الرقم ( أ)  

 غزوة أحد   صلى هللا عليه وسلمأولى غزوات الرسول  -1

 غزوة بدر  قافلة قريش التجارية كانت قادمة من  -2

 الشام  الهدف من غزوة بدر  -3

 استرجاع أموال المسلمين  

 

 

 السؤال الخامس : في مجال الفقه : 

 بعد العبارة الغير صحيحة .(  ×( بعد العبارة الصحيحة وعالمة )  ضع عالمة )  –أ 

 سنة مؤكدة .                                                   )      ( اإلسالمحكم الحج في  -1

 ألداء مناسك الحج .                             )      ( –تعالى  –الحج هو قصد بيت هللا  -2

 الحج يذكرنا بيوم القيامة .                                                             )      ( -3

 : صحح الكلمة التي تحتها خط بكتابة الكلمة الصحيحة بين القوسين فيما يأتي  -ب

 (  .......................................)                                 .    الوقوف بعرفه من شروط الحج  -1

 (  .......................................)                    .  تقبيل الحجر األسودللحج أركان يبدأها الحاج  -2

 (  .......................................)                                .  عاشوراءهو يوم  أعظم أيام السنة -3

 



 

 : الفقه: في مجال  الخامستابع السؤال 

 اكتب اثنين من فضائل الحج . -ج

1- ............................................................................................................................. ........... . 

2- ............................................................................................................................. ........... . 

 -: ضع خطاً تحت الحكم الشرعي المناسب  -د

 ( يجوز    ال     -  التطيب قبل اإلحرام .                                            )     يجوز   -1

 (   يجوز  ال     -لبس المخيط للذكر بعد اإلحرام .                               )     يجوز     -2

 (  يجوز   ال     -)     يجوز                                      لبس النقاب للمرأة المحرمة . -3

 السؤال السادس : في مجال التهذيب :

 . فيما يأتيالعبارة الغير صحيحة  إذا كانت العبارة الصحيحة ) ب (  إذا كانت  ظلل ) أ (  -أ

 األخوة اإلسالمية أقوى من أخوة النسب .           -1

 من أسس اختيار الصديق المال والقوة .               -2

 الصداقة والصحبة لهما أهمية كبيرة وفضل عظيم .    -3

           الندم يوم القيامة .السوء والعصيان تسبب  أهلمصاحبة  -4

 فوائد عظيمة ، ظلل الفوائد من بين البدائل التالية :  للصداقة -ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالنجاح والتوفيق مع رجائنا للجميع                      

 ب أ

 أ

 أ

 أ

 ب

 ب

 ب

 النصح

 اإلرشاد

 التعاون

 النصرة
 الكراهية


