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صف ملخص التربية اإلسالمية لل
 الخامس المتحان نهاية الفصل

للعام الدراسي  الدراسي األول  

(2019-2020)  

 مالحظة مهمة

هو المرجع فكتاب المدرسي المذكرة ال تغني عن ال
راجعةاألساسي للم  



2 

 

 

 س1- ما معنى اإليمان بالكتب السماوية ؟

. التصديق بالكتب السماوية التي انزلها هللا تعالى على رسله  

التي أنزلها هللا تعالى على سيدنا إبراهيم عليه السالم . الصحف -1  

الم . الذي أنزله هللا على سيدنا داود عليه الس الزبور -2       

التي أنزلها هللا على سيدنا موسى عليه السالم . التوراة -3  

الذي أنزله هللا على سيدنا عيسى عليه السالم . اإلنجيل -4  

الذي أنزله هللا على سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم . القرآن الكريم -5  

 س2- ما الحكمة من إنزال الكتب السماوية ؟

. الدعوة إلى توحيد هللا تعالى وطاعته -أ  

هداية البشر إلى الفضيلة والخير , وتحذيرهم من الفساد والشر . -ب  

إخبارهم أن الحياة الدنيا تعقبها حياة أخرى يحاسبون فيها على أعمالهم . -ج  

 س3- ما أثر اإليمان بالكتب السماوية ؟

رحيم بعباده.العلم بأن هللا تعالى  -1  

العلم بأن هللا تعالى حكيم . -2  

 س4- ما مرتبة القرآن الكريم بين الكتب السماوية ؟

 هو آخر الكتب السماوية , وخاتمها , وأشملها , والحاكم عليها .

س5-  تعرضت الكتب السماوية للتحريف فاختلط فيها كالم هللا تعالى بكالم الناس فهل 
 تعرض القرآن الكريم للتحريف؟

 كال , ألن هللا تعالى تعهد بحفظه من التغيير والتبديل إلى يوم القيامة 

( ملخص )اإليمان بالكتب السماوية  
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( أمام العبارة غير الصحيحة  ×العبارة الصحيحة , وعالمة )  ( أمام √ضعي عالمة )  -6س
 فيما يأتي :

)          ( جميع الكتب السماوية أنزلت إلى الناس كافة . -1  

ة نزوالً ) الزبور ( .)          ( آخر الكتب السماوي -2  

)          ( أنزل هللا تعالى ) القرآن الكريم ( باللغة العربية . -3  

ماوية .)          ( المسلم يؤمن بجميع الكتب الس -4  

 

 

 

 س1- عددي أحكام النون الساكنة والتنوين .

اإلقالب -4اإلخفاء                 -3اإلدغام                     -2       اإلظهار             -1  

 س2- بيني أنواع اإلدغام .

إدغام بغنة مع حروف الياء والنون والميم والواو . -أ  

إدغام بغير غنه مع حرفي الالم والراء -ب  

 

 

 

 اآلية نوع اإلدغام
ً ((  بغنه ))ومْن يتق هللا يجعل له مخرجا
غنهبغير   ))أيحسب أْن لم يره أحد(( 

 ))جزآًء مْن ربك عطآًء حسابا((   بغير غنه بغنة  / 
 ))عاملةٌ ناصبه(( بغنه

  من أحكام النون الساكنة والتنوين )اإلدغام(ملخص 
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 الكلمة  معناها
 المصير  المرجع
 يكلف يُلزم 

 وسعها  طاقتها وما تقدر عليه 

 ً  إصراً  تكليفاً شاقا
لنا على القيام بهال قدرة   ال طاقة لنا به  

 

 س1- عددي أركان اإليمان الوارده في اآلية 285من سورة البقرة .

بالرسل اإليمان  -4اإليمان بالكتب السماوية     -3اإليمان بالمالئكة       -2اإليمان باهلل      -1
 عليهم السالم .

  س2- ماذا يفهم من قوله تعالى على لسان المؤمنين )ال نفرق بين أحد من رسله 

. بين أحد منهم وجوب اإليمان بكافة الرسل من دون تفريق -  

 

   

 س1- ما حكم صالة العيدين ؟

 سنة مؤكدة .

 س2- متى يبدأ وقت صالة العيدين ؟

                                     من بعد طلوع الشمس بثلث ساعة تقريباً , ويمتد إلى الزوال .
           

 س3- أكملي الفراغ بوضع الكلمة المناسبة فيما ياتي :-

 - عدد ركعات صالة العيد ركعتان تليها خطبتان . 

( 286-285ملخص سورة البقرة اآليات من )  

 ملخص صالة العيدين 
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 س4- عددي آداب صالة العيدين 

الغسل قبل الصالة . -1  

األضحى .  عيد , وال يأكل في الفطر تمراأن يأكل قبل خروجه إلى الصالة في  -2  

التطيب والتزين ولبس أحسن ما يجد من الثياب . -3  

المشي ذهاباً , والرجوع بطريق آخر أقصر . -4  

ام .                                                                              التبكير لغير اإلم -5
                                    

س5- ضعي عالمة )√ ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )× ( امام العبارة غير الصحيحة فيما 
 يأتي :- 

 1- )     ( تكون صالة الجمعه بأذان وإقامة .

 2- )     ( تكون صالة العيد قبل طلوع الشمس .

 3- )     ( حكم صالة العيدين فرض .

 4- )     ( حكم صالة الجمعه سنة مؤكدة .

 5- )     ( تكون الخطبة في العيدين بعد الصالة .

)     ( تكون الخطبة في الجمعه قبل الصالة . -6  

 س6- ما الفرق بين صالتي الجمعه والعيدين ؟

 صالة الجمعه صالة العيدين

 لها أذان وإقامة  ليس لها أذان وال إقامة 
 فرض سنة مؤكدة 

تي فيها تكبيرات زائدة على تكبير
 اإلحرام والقيام 

 ال يوجد فيها تكبيرات زائدة على
 تكبيرتي اإلحرام والقيام .

 الخطبة قبل الصالة  الخطبة بعد الصالة 
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 س1- اذكري سبب هجرة الرسول صلى هللا عليه وسلم إلى المدينة المنورة ؟

 بسبب إشتداد إيذاء الكفار له .

 

س2- ما اسم المكان الذي اختبأ فيه الرسول صلى هللا عليه وسلم مع صاحبه أبو بكر 
 الصديق رضي هللا عنه ؟

 غار ثور .

 

 س3- كم مكث الرسول صلى هللا عليه وسلم في الغار مع أبو بكر رضي هللا عنه ؟ 

.ثالثة أيام   

 

س4 : بيني دور كل من )أسماء بنت أبي بكر ، عبدهللا بن أبي بكر ، عامر بن فهيره( في 
 الهجرة ؟

, وكان  وكانت أسماء بنت أبي بكر تأخذ لهما الطعام والشراب سًرا حتى ال يراهم كفار قريش 
زيل آثار عبد هللا بن أبي بكر ياتيهما باألخبار , وكان عامر يذهب بأغنامه إلى ذلك المكان لي  

.الطريق  األقدام عن  

 

 س5- عددي نتائج الهجرة .

انتشار الدعوة اإلسالمية بين الناس . -1  

نجاة الرسول الكريم ومن معه من المسلمين من أذى قريش . -2  

تمكين المسلمين من حرية العبادة .  -3  

 ملخص )الهجرة إلى المدينة المنورة( 
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 س1- ما المناسبة التي قيل فيها هذا الحديث الشريف ؟

فواجاً , عندما فتح المسلمون مكة المكرمة في السنة الثامنة للهجرة ودخل الناس في دين هللا أ
لمسجد وقف النبي صلى هللا عليه وسلم في الحجون , وهو أحد جبال مكة التي تشرف على ا

 الحرام , وأخذ يخاطب بلده بهذه الكلمات .

 س2- تميزت مكة المكرمة على غيرها من بالد الدنيا بمزايا كثيرة بيني ثالثاً منها .

مائة  فيها أول مسجد وضع لعبادة هللا في األرض ,وهو المسجد الحرام والصالة فيه تعدل -1
 ألف صالة .

الشريفة قبلة جميع المسلمين في كل أنحاء الدنيا .فيها الكعبة  -2  

د في مكة تؤدى مناسك الحج والعمرة وهما عبادتان ال يصح أداؤهما في غير مكة من بال -3
 العالم 

س3- وضحي األسباب التي جعلت النبي صلى هللا عليه وسلم يهاجر مع أصحابة من مكة إلى 
 المدينة المنورة.

الصد واألذى من قومه . -1  

ولة اإلسالمية .رغبة الرسول صلى هللا عليه وسلم في تأسيس الد -2  

التضحية.تهم على الثبات والصبر ولمعرفة مقدر اختبار المسلمين ) المهاجرين واألنصار ( -3  

 س4- ما الدروس المستفاده من الحديث الشريف ؟ 

حب الوطن واإلنتماء إليه -2 وفضلها على بقاع األرض. بيان قدسية مكة المكرمة -1  

 حفظ الحديث ملخص الحديث الشريف ) حب الوطن (
الشريف

 حفظ الحديث الشريف
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 أمر يقره اإلسالم ويدعو إليه . 

  

 الكلمة معناها
 يسخر  يستهزئ وينتقص 

 تلمزوا تعيبوا
 تنابزوا تتنادوا بألقاب تكرهونها

 الفسوق  المعصية والخروج عن أمر هللا 
 

 س1- ما األلفاظ التي حذرنا هللا تعالى منها في سورة الحجرات ؟ 

بعضنا أفضل من بعض .عدم االستهزاء ببعضنا البعض حتى ولو كان  -1  

ينهانا هللا تعالى أن ينادي أحدنا بعيب فيه , كأن يكون أعرج أو أبرص أو أعور. -2  

 س2- لماذا نهى هللا تعالى عن االستهزاء ببعضنا البعض ؟

 ألن في السخرية واإلستهزاء إيذاء للنفس .

 س3- لماذا ال يجوز أن يعيب أحدنا اآلخر ؟

 ألن هذه العاهات وغيرها من خلق هللا تعالى , وال يجوز لمؤمن أن يعيب مخلوقات هللا . 

    

                                                      

                                     

 س1- ما المقصود بحفظ اللسان ؟

ويبتعد عن قبيح الكالم .أن يتحدث اإلنسان بكل خير ,   

 س2- عددي مجاالت حفظ اللسان ؟

الكلمة الطيبة . -3 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر . -2 ذكر هللا تعالى . -1  

 ملخص ) سورة الحجرات ( 

 ملخص حفظ اللسان 
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 س3- عددي فضل حفظ اللسان 

الترابط بين الناس -3ينال رضى هللا تعالى  -2 الحصول على األجر والثواب -1  

مذكرة ال تغني عن الكتاب المدرسي المالحظة :   

مريم أحمد الظاعن \اعداد أ  

يآمنة السليط\صفاء الدوسري              مديرة المدرسة أ\عائشة يوسف         المديرة المساعدة أ\المعلمة األولى أ  


