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 مملكة البحرين
 وزارة التربية والتعليم

االبتدائية للبنات بسيتينالمدرسة   

 قسم التربية اإلسالمية
 

 

 

 

 

 ملزمة مراجعة  لنهاية الفصل الدراسي األول في مادة التربية اإلسالمية 

 للصف الخامس االبتدائي للعام الدراسي  5102 – 5102 م
 

 

 

 

 

 

 

 

أ. ندا النضاريعتمد مديرة المدرسة :                              : أ. هدى ناصر منسقة القسم   
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-ما معنى الكلمات القرآنية التالية : : 1س  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

؟ ما سبب نزول اآليات  : 2س  

كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون لو علمنا أحب األعمال إلى هللا لبذلنا 
هاد في سبيله يمان به والج أموالنا وأنفسنا , فأخبر هللا رسوله أن أحب األعمال إليه إإل

 فلما فرض الجهاد كرهه بعضهم .
 

َها الَِّذيَن آََمُنوا لَِم َتقُولُوَن َما ال َتْفَعلُوَن )قال تعالى :"    :3س ِ أَْن 2َيا أَيُّ ( َكُبَر َمْقًتا ِعْنَد هللاَّ
" اشرحي اآليات السابقة ؟ َتقُولُوا َما ال َتْفَعلُونَ   

فعله فأعظم البغض عند هللا أن يخالف فعل المؤمن البد أن يكون صادق في قوله و
  اإلنسان قوله.

 الرقم الكلمة معناها

 1  سبح تنزيه هللا من كل نقص 

 2 العزيز الغالب في ملكه

 3 الحكيم  المدبر لشئون خلقه

 4 مقتاً  أشد البغض

 5 مرصوص المتماسك

ا عن الحقمالو  6  زاغوا 

 7 البينات المعجزات

 8 نورهللا دين اإلسالم

1الصف سورة   
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"  تحذر من صفة وهي ؟لَِم َتقُولُوَن َما ال َتْفَعلُوَن قال تعالى :"   : 4س  

 النفاق 
 

ُهْم ُبْنَياٌن َمْرُصوصٌ قال تعالى : "  : 5س َ ُيِحبُّ الَِّذيَن ُيَقاتِلُوَن فِي َسبِيلِِه َصًفًّا َكأَنَّ  " إِنَّ هللاَّ
؟ , وضحيها صورة على إيتدل اآلية على أن جهاد المسلمين يكون    

 

جتماعم وتماسكهم .أ  

 

هي منزلة المجاهدين , كما وضحتها اآليات ؟ ما : 6س  

 

 حب هللا تعالى ورضاه .

 

بيني موقف بني إسرائيل من سيدنا موسى وعيسى عليهما السالم , كما وضحتهما  : 7س
 اآليات .

 

آذوه بأقوالهم وأفعالهم .:  موسى عليه السالم  

 

عيسى عليه السالم : قالوا أن ما جاء به من معجزات ) أحياء الموتى و أشفاء المرضى ( 
 سحر.

 

ُ ُمتِمُّ ُنوِرِه َولَْو َكِرَه فسر قوله تعالى : "  : 8س ِ بِأَْفَواِهِهْم َوهللاَّ ُيِريُدوَن لُِيْطفُِئوا ُنوَر هللاَّ
" اْلَكافُِرونَ   

الشمس , وهكذا  يطفئبفمه لكي  خمحاوالت في القضاء على اإلسالم كمن ينفال شبه هللا
 دين هللا فقد تعهد هللا بحفظه ونشره .
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. تتواصل حمالت  أعداء اإلسالم للتشويه باإلسالم من خالل االستهزاء بالرسول  : 9س
 صلى هللا عليه وسلم  , فما هو دورك كمسلمه للرد على هذه الحمالت ؟

ة منتجات هذه الدول الداعمة لمثل هذه الحمالت .مقاطع  

 عمل مواقع على االنترنت تبين سيرة رسولنا .

 إعداد برامج تلفزيونية وإذاعية بلغات مختلفة تتحدث عن سيرة النبي .

 

 

ما سبب نزول اآليات ؟ : 1س  

التجارات  , أيي هللا : لوددنا أن نعلم نببعض الصحابة رضي هللا عنهم قالوا : يا  روي أن
 أحب إلى هللا تعالى فنتاجر فيها .

 ؟ماذا االستفهام في قوله تعالى : " هل أدلكم " يدل على  : 2س
               التشويق والترغيب

دعت اآليات إلى عقد تجارة رابحة مع هللا تعالى , على أي شىء تقوم هذه التجارة ؟ : 3س  

ال أو النفس أو بهما معاً .اإليمان باهلل , والجهاد في سبيله إما بالم  

وضحي كيف يكون الجهاد بالمال ؟ : 4س  

بأن يتبرع بجزء من ماله لتجهيز الجيش وتدريبه أو يرعى أهل المجاهدين وأسر الشهداء ويعتني 
  بهم .

الربح الذي سوف يحصل عليه المؤمنين من هذه التجارة كثيرة , أذكريها ؟ : 5س  

وب , دخول الجنات , الفوز بمنازل الطيبة , نصر على النجاة من العذاب , مغفرة الذن
, فتح قريب لدول الشرك والكفر . األعداء  

 

ين ؟ وبماذا وصفهم هللا ؟من هم الحواري : 6س  

2سورة الصف   
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هم تالميذ عيسى بن مريم رضي هللا عنه , وو صفهم هللا بأنهم أنصار هللا وذلك ألنهم 
نبيهم وساعدوه في دعوته  .  صدقوا  

 

 

؟ إلدغاملمقصود باما ا : 1س  

هو إدخال النون الساكنة أو التنوين مع أحد حروف اإلدغام عند النطق به فيصير حرف 
 واحد مشدد وتصاحبه الغنة مع حروف ) ي , ن , و , م ( وال تصاحبه مع حرفي

) ل , ر ( .   

ما حروف اإلدغام ؟: 2س  

 جمعت حروف اإلدغام في كلمة ) يرملون (

 

غام ؟ما  أنواع اإلد : 3س  

. إدغام بغنة مع حروف ) ي , ن , و , م ( . 1  

) ل , ر ( . في. إدغام بغير غنة مع حر 2  

اإلدغام بغير غنة ( من خالل رسم  –صنفي اإلدغام في األمثلة التالية إلى )  اإلدغام بغنة  : 4س  

( في المكان المناسب . √عالمة )   

 األمثلة إدغام بغنة إدغام بغير غنة

√  

  

 قال تعالى : " أيحسب أْن لم يره أحد"

 √ 

 

 قال تعالى : " ولساناً وشفتين"

 √ 

 

 قال تعالى : " عليهم ناٌر مؤصدة"

 الرفق بالحيوان  

 اإلدغام 
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اكتبي الحديث الشريف الذي يدعونا إلى الرفق بالحيوان . : 1س  

:    " أن رجال رأى كلبا يأكل الثرى من العطش , فأخذ الرجل          عن النبي    أبي هريرة رضي هللا عنه عن  

, فشكر هللا له فأدخله الجنة " أرواهبخفه , فجعل يغرف له به حتى   

ما معنى الكلمات التالية:  :2س  

 الرقم الكلمة معناها

 1 الثرى التراب

 2 بخفه الحذاء مصنوع من الجلد

 3 أرواه سقاه الماء حتى اكتفى

 4 فشكر هللا له قبل هللا عمله

 

 

حينما رأى الكلب يأكل الثرى من العطش ؟كيف تصرف الرجل  : 3س  

فكر في وسيلة يسقي بها الكلب فنزل البئر ومأل خفه بالماء وسقى به الكلب حتى ذهب عنه 
 العطش .

ما جزاء هذا الرجل عند هللا ؟ : 4س  

 الرحمة والمغفرة ودخول الجنة .

لرفق الحيوان .يتمثل الرفق والرحمة بالحيوان في مواقف متعددة , أذكري مظاهر ا : 5س  

إطالق حريته فال نحبسه وال نمنع عنه الطعام والشراب  .    

., وال نوجعه في الضرب فال نحمله فوق طاقته    
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تهيئة المكان المناسب النظيف له  .    

نهى الرسول عن إيذاء الحيوان وتعذيبه , بيني جزاء من يفعل ذلك . : 6س  

 العذاب الشديد في النار يوم القيامة .

 

 

 

  ما المقصود باليوم اآلخر ؟ ولماذا سمي كذلك ؟ : 1س

هو اليوم الذي يحي هللا تعالى فيه الخلق بعد موتهم ويبعثهم من قبورهم ليحاسبهم على 
الحياة الدنيا . يأعمالهم التي عملوها ف  

آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام اآلخرة . ألنهوسبب تسميته بهذا االسم   

 

كري أسماء أخرى لليوم اآلخر ؟اذ : 2س  

 يوم القيامة , يوم الفصل , يوم الحساب .
 

ما حكم اإليمان باليوم اآلخر ؟ : 3س  

 واجب على كل مسلم 

 

وضحي الفرق بين اليوم اآلخر وأيام الدنيا ؟ : 4س  

 

. الوقت : فال يعلم أحد موعد اليوم اآلخر وإنما علمه عند هللا . 1  

خرة تزيد كثيراً في مقدارها عن أيام الدنيا .. المقدار : أيام اآل 2  

 

لماذا جعل هللا موعد اليوم اآلخر غير معلوم ؟ : 5س  

 حتى يبقوا مستعدين له .

 

أحداث يوم القيامة ؟اذكري بعض  : 6س  

. النفخ في الصور : وهما نفختان  1  

 اإليمان باليوم األخر
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الخالئق .النفخة األولى : تتزلزل األرض وتنشف السماء وتتناثر النجوم وتموت جميع   

ألموات .ل انية : تعود الحياةالنفخة الث  

 

. الميزان : الذي يزن هللا فيه أعمال العباد . 2  

 

. الصراط : جسر على متن جهنم يمر عليه األولون واآلخرون , المؤمنون يمرون إلى  3
 الجنة ,والكافرون يسقطون في النار .

 

 

من هم المالئكة ؟ : 1س  

هللا تعالى لطاعته وعبادته .مخلوقات من نور خلقها   

ما هي صفاتهم ؟ : 2س  

. ال يأكلون وال يشربون وال ينامون . 2                . مفرطون على طاعة هللا . 1  

. لهم أجنحة متعددة . 4        . ال يوصفون بالذكورة واألنوثة . 3  

. أنهم قادرون على التشكل في صور مختلفة بأمر هللا تعالى  . 5   

للمالئكة وظائف متعددة , اذكريها ؟  :3س  

ويحمل العرش ثمانية من المالئكة .حمل العرش   

التسبيح والخضوع التام هلل .   

 تبليغ شرائع هللا تعالى والملك الموكل بها هو ) جبريل عليه السالم ( .

 كتابة أعمال الناس والموكل بها ) الرقيب والعتيد ( .

 حراسة اإلنسان وحفظه .

إليمان بالمالئكة ا  
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ار للمؤمنين .اإلستغف  

 قبض أرواح العباد عند وفاتهم .

 

:عللي لما يلي  : 1س  

تسمية غزوة بدر بيوم الفرقان . أ:   

وبلغ عدد المسلمون ثالثمائة وأربعة  ألنها أول معركة فرق هللا تعالى فيها بين الحق والباطل 
كان عدد المشركون  بينما ، ،  وقاتل إلى جانب المسلمون في موقعة  بدر المالئكة  عشر رجال 

.  حوالي سبعين أسيرا  انتصر المسلمون وأسروا  قريبا من ألف مقاتل  لكن  

خروج النبي مع المؤمنين العتراض قافلة قريش القادمة من الشام . ب :   

 انتقاماُ من قريش التي عذبتهم وطردتهم من ديارهم وأموالهم .

قريش على القتال رغم نجاة القافلة . إصرارج :   

 لتأديب المسلمين .

يستفاد من أحداث غزوة بدر دروس وعبر , أذكريها . : 2س  

. استجابة ألمر هللا ورسوله . 2                    . التمسك بالعقيدة . 1  

    النصر من عند هللا وليس للكثرة أو القلة .  .4                             . التشاور . 3

ريش ؟من هو قائد قافلة ق : 3س   

 أبو سفيان

: هو أبو جهل 4ج              من هو قائد جيش المشركين ؟ : 4س  

من قال للنبي  ) لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك  (  ؟ : 5س  

 غزوة بدر
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 سعد بن معاذ

(  ؟ ----: من قائل هذه العبارة  : ) وهللا النرجع حتى نرد بدرا فنقيم فيه ثالثا 5س  

 هو أبو  جهل  .

من أشار على النبي أن يعسكروا عند أقرب بئر من العدو ويعطلوا كل اآلبار  ؟ : 6س   

 الحباب بن منذر

 

 

 

ما معنى اإليثار ؟ :  1س  

 أن تحب ألخيك المسلم من الخير أكثر مما تحب لنفسك فتقدم حاجته عل حاجتك .
 

بيني أهمية اإليثار ؟ : 2س  

  

شاعة روح التواد والتراحم والمحبة بينهم .يعمل على تقوية الروابط بين المسلمين وإ  

ما الذي فعله األنصار للمهاجرين ؟ : 3س  
 

  األنصار قاسموا المهاجرين أموالهم ومساكنهم ومزارعهم رغم شدة حاجتهم وفقرهم .
 

؟    كيف تصرف أبو طلحة مع ضيف الرسول   : 4س  

ده فانتظر حتى نام أوالده أبو طلحة لم يكن لديه من طعام العشاء يكفيه وزوجته وأوالأن 
وطلب من زوجته أن تقدم العشاء وتتظاهر أنها تصلح السراج فتطفئه ففعلت فأكل الضيف 

طلحة يجلس معه في الظالم متظاهراً أنه يؤاكله وهو ال يأكل . أبووشبع ,  

 

 

 
 

 اإليثار

:الزكاة  
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بيني معنى الزكاة , وماذا سميت بذلك . : 1س  

ى في أموال األغنياء لمن يستحقه شرعا من الفقراء , الزكاة مقدار من المال أوجبه هللا تعال
 وسميت زكها ألنها تزكي المال أي تنميته و تزكي النفس .

ما حكم الزكاة ؟ وما الدليل على أهميتها . : 2س  

الزكاة فرض والدليل على أهميتها أن جاء األمر بها  مقرونا ً بالصالة في كثير من آيات القرآن 
 الكريم .

شروط وجوب الزكاة . اذكري : 3س  

. أن يبلغ النصاب . 2                   . اإلسالم . 1         

حصادها .. أن يمر على المال سنة كاملة , والزروع فإنها تزكى وقت  3  

عددي فوائد الزكاة . : 4س  

تطهر نفس الغني من البخل , تطهر نفس الفقير من الحقد ,  تنمي مال المتزكي . تحمي المجتمع 
 من الجرائم 

بيني كيف تعمل الزكاة على نشر الرحمة والمودة بين الناس . : 5س  

 حيث يعطف الغنى على الفقير ويحب الفقير الغني ويدعو له بالخير والبركة .
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