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Vision of the school :To be the best choice for any parent who seeks to achieve the best  educational service for his/ her children 

 

 

  Name :------------------------------------ 

Classe                          الصف الخامس 
Subject تربية اسالمية        

AL RASHAD BRITISH P. SCHOOL       

P.O.BOX : 4328     

Ras Al Khaimah , United Arab Emirates 

Email :alrashadp94@hotmail.com 

 
 

 المالئكة التي تقبض أرواح المؤمنين عند الموت برفق ولين                       ( النازعات غرقا   ) 
 لمالئكة التي تنزع أرواح غير المؤمنين بشدة وعنف(                               ا  الناشطات نشطا)

 ي تسبق وتسرع الى فعل ما أمرت به)السابحات سبحا (                                المالئكة الت
 )فالسابقات سبقا  (                              المالئكة التي تنزل من السماء مسرعة بأمر هللا تعالى

 فالمدبرات أمرا(                                  المالئكة التي تدبر ما أمر هللا بتدبيره0)
 ماذا يحدث للخالئق يوم القيامه ؟

................................................................................................................... 
 أكمل المخطط التالى

-  
 

 من المعاني صل كل معنى بما يناسبه -:  ؤال االولالس



                                
 
 
 

Vision of the school :To be the best choice for any parent who seeks to achieve the best  educational service for his/ her children 

 

 

  Name :------------------------------------ 

Classe                          الصف الخامس 
Subject تربية اسالمية        

AL RASHAD BRITISH P. SCHOOL       

P.O.BOX : 4328     

Ras Al Khaimah , United Arab Emirates 

Email :alrashadp94@hotmail.com 

 من درس الهجرة 
 أ ـ أجب على ما يلي : ـ 

                                                                               ؟                 أصحابه بالهجرة إلى المدينة الرسول صلى هللا عليه وسلملماذا أمر  -1
----------------------------------------------------------------------------------------        

                                         ؟   حاولت قريش منع الرسول صلى هللا عليه وسلم وأصحابه من الهجرة إلى المدينةلماذا  -2
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟لماذا اختار الرسول صلى هللا عليه وسلم المدينة ليهاجر إليها  -3

------------------------------------------------------------------------------------- 

 اذكر دور كال ممن يأتي في الهجرة -ب
 

  أبو بكر الصديق
  علي بن أبي طالب
  عبدهللا بن أبي بكر

  أسماء بنت أبي بكر
  عامر بن فهيرة

  عبدهللا بن اريقط
 
 أكمل العبارات التالية بما يناسبها  :  -ج
 للتشاور في امر الرسول صلى هللا عليه وسلم                                                                               ------------------------اجتمع كفار قريش في -1
 -------------------------------ب    -رضي هللا عنهما -لقبت أسماء بنت أبي بكر الصديق -2
-----------لك رضي هللا عنه بأنه سيلبس سراقة بن ما1اخبر الرسول صلى هللا عليه وسلم البس-3

------------ 

---------------تحقق وغد الرسول صلى هللا عليه وسلم لسراقة بن مالك رضي هللا عنه في عهد  -4
---------- 

 
 من قائل هذه العبارة وما المناسبة : -د 

                                                                             
 . ((لو نظر احدهم تحت قدميه  لرآنا ))  -1
 ---------------------------------المناسبة          -----------------------------القائل        
 . ((ما ظنك باثنين هللا ثالثهما  ))   -2

 ----------------------------------المناسبة            ------------------------------القائل   
 . ((ربح البيع ربح البيع  ))   -3

 -----------------------------------المناسبة            -------------------------------القائل 
 
 

 .من أوانل الذين هاجروا الى المدينه ابو سلمة رضي هللا عنه فضحى ب ...................................................
 

 وهجرة صهيب الرومي فضحى ................................................    
 



                                
 
 
 

Vision of the school :To be the best choice for any parent who seeks to achieve the best  educational service for his/ her children 

 

 

  Name :------------------------------------ 

Classe                          الصف الخامس 
Subject تربية اسالمية        

AL RASHAD BRITISH P. SCHOOL       

P.O.BOX : 4328     

Ras Al Khaimah , United Arab Emirates 

Email :alrashadp94@hotmail.com 

 أمام العبارات التالية   (     ×)    أو عالمة   (     √)   ضع عالمة  -م 
 

 )           (يقع غار ثور في جنوب مكة                                                              -1

           (          )لرسول صلى هللا عليه وسلم مع صاحبه في الغار أربعة أيام                مكث ا -2

   )           (وضعت قريش جائزة مقدارها مئة من اإلبل لمن يأتي بالنبي صلى هللا عليه وسلم حيا أو ميتا   -3

4-  
 من درس القلب الرحيم 

 ( القاسم صلى هللا عليه وسلم يقول : ) ال تنزع الرحمة إال من شقيعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :سمعت أبا 
 
 
 

 ال تنزع                                               هي الرقة والعطف والشفقة
 

 الرحمة                                           الذي يعاني متاعب في حياته لخلو قلبه من الرحمة
 

 ال يخلو القلب من الرحمة                                        الشقي         
 
 

 للرحمة عدة مجاالت  فماهي مجاالت الرحمة ثم ضع الرحمه المناسبة تحت الصورة المناسبة لها
 
1 -            .............................3- .................................     5- ......................                                            
4- .........  ................ 
2- ............................. 
 
 

 
 
 

 صل بين كل معني وما يناسبه



                                
 
 
 

Vision of the school :To be the best choice for any parent who seeks to achieve the best  educational service for his/ her children 

 

 

  Name :------------------------------------ 

Classe                          الصف الخامس 
Subject تربية اسالمية        

AL RASHAD BRITISH P. SCHOOL       

P.O.BOX : 4328     

Ras Al Khaimah , United Arab Emirates 

Email :alrashadp94@hotmail.com 

 من المعاني صل كل معنى بما يناسبه -:  السؤال االول
 
 وت برفق ولينالمالئكة التي تقبض أرواح المؤمنين عند الم                       ( النازعات غرقا   )
 لمالئكة التي تنزع أرواح غير المؤمنين بشدة وعنف(                               ا  الناشطات نشطا)

 )السابحات سبحا (                                المالئكة التي تسبق وتسرع الى فعل ما أمرت به
 ئكة التي تنزل من السماء مسرعة بأمر هللا تعالى)فالسابقات سبقا  (                              المال

 فالمدبرات أمرا(                                  المالئكة التي تدبر ما أمر هللا بتدبيره0)
 ماذا يحدث للخالئق يوم القيامه ؟

 ...........................................................تبعث الخالئق وتحاسب على أعمالها..............
 أكمل المخطط التالى

- 

ي النفخ ف
 الصور

 البعث و
 النشور

الى االيمان 
 باهلل

إلى 
 فرعون 

 

الليل و 
  النهار 

ال  ا 
 

 تكبر

 

ورفض 
 الدعوة

 بالغرق

 بالنار



                                
 
 
 

Vision of the school :To be the best choice for any parent who seeks to achieve the best  educational service for his/ her children 

 

 

  Name :------------------------------------ 

Classe                          الصف الخامس 
Subject تربية اسالمية        

AL RASHAD BRITISH P. SCHOOL       

P.O.BOX : 4328     

Ras Al Khaimah , United Arab Emirates 

Email :alrashadp94@hotmail.com 

 من درس الهجرة 
 أ ـ أجب على ما يلي : ـ 

؟                                                                                                أصحابه بالهجرة إلى المدينة الرسول صلى هللا عليه وسلملماذا أمر  -5

      ------------------------------ب بب شدة تعذيب كفار قريش لهمب بب شدة تعذيب كفار قريش لهم-----------------
                                         ؟   حاولت قريش منع الرسول صلى هللا عليه وسلم وأصحابه من الهجرة إلى المدينةلماذا  -6

 حتي ال ينتشر اال المحتي ال ينتشر اال الم----------

 ؟هللا عليه وسلم المدينة ليهاجر إليها لماذا اختار الرسول صلى ------

------------------------ يح ونهميح ونهم  أنها دار أ ان وفيها أخوانأنها دار أ ان وفيها أخوان  ---------
----- 

 اذكر دور كال ممن يأتي في الهجرة -ب
 

 الرسول    في الهجرة صاحب  أبو بكر الصديق
 الذي نام في فراش النبي صلى هللا عليه وسلم علي بن أبي طالب

 نقل أخبار قريش بن أبي بكر عبدهللا
 تاتي بالطعام والماء للرسول وصاحبه أسماء بنت أبي بكر

 يمسح آثار األقدام عامر بن فهيرة
 دليل الهجرة عبدهللا بن اريقط

 
 أكمل العبارات التالية بما يناسبها  :  -ج
 وسلم                                                                               للتشاور في امر الرسول صلى هللا عليه دار الندوةفي اجتمع كفار قريش في -1
------------------------ ذات النطاقينب   -رضي هللا عنهما -لقبت أسماء بنت أبي بكر الصديق -2

------- 
---اري كسرىسواخبر الرسول صلى هللا عليه وسلم لسراقة بن مالك رضي هللا عنه بأنه سيلبس -3
-- 

عمر بن –الرسول صلى هللا عليه وسلم لسراقة بن مالك رضي هللا عنه في عهد  عدتحقق و -7
 --الخطاب

 
                                                                 قائل هذه العبارة وما المناسبة  من -د 

         



                                
 
 
 

Vision of the school :To be the best choice for any parent who seeks to achieve the best  educational service for his/ her children 

 

 

  Name :------------------------------------ 

Classe                          الصف الخامس 
Subject تربية اسالمية        

AL RASHAD BRITISH P. SCHOOL       

P.O.BOX : 4328     

Ras Al Khaimah , United Arab Emirates 

Email :alrashadp94@hotmail.com 

 
 ..................بزوجته وابنه مقابل الهجرةة رضي هللا عنه فضحى ب ...من أوانل الذين هاجروا الى المدينه ابو سلم

 
 ............................................بماله كلهوهجرة صهيب الرومي فضحى ...    

 
 أمام العبارات التالية   (     ×)    أو عالمة   (     √)   ضع عالمة  -

 (           √)                                                                يقع غار ثور في جنوب مكة     - 1

           (      ×)         الغار أربعة أيام          مكث الرسول صلى هللا عليه وسلم مع صاحبه في  - 2

   (       √)     أو ميتا   وضعت قريش جائزة مقدارها مئة من اإلبل لمن يأتي بالنبي صلى هللا عليه وسلم حيا- 3

 
 من درس القلب الرحيم 

 ( عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :سمعت أبا القاسم صلى هللا عليه وسلم يقول : ) ال تنزع الرحمة إال من شقي
 
 
 

 تنزع                                               هي الرقة والعطف والشفقة ال
 

 الذي يعاني متاعب في حياته لخلو قلبه من الرحمة                                           الرحمة
 
 لشقي                                                 ال يخلو القلب من الرحمةا
 
 

 للرحمة عدة مجاالت  فماهي مجاالت الرحمة ثم ضع الرحمه المناسبة تحت الصورة المناسبة لها
.........................     الرحمة بالكبير ........ -3........................           رحمة بالخدم ال..... - 1
 الرحمةبالجار..... -4.............                                            الرحمة بالعمال......... -5
 ....................كينالرحمة بالفقراء والمسا-...الرحمة بااليتام..... -2
 

 

 صل بين كل معني وما يناسبه

 الرحمة بالبهائم             يتامباالالرحمة   الرحمة بالوالدين
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