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*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   
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* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس اضغط هنا                                              
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* للحصول على جميع أوراق الصف الخامس في مادة تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/5                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ   اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/5                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الخامس اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade5                   
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 الصف :    .................................................... االسم :

للصف الخامس االبتدائي                 الثانيالفصل الدراسي  منتصفمذكرة مراجعة اختبار 
 م2017/2018للعام الدراسي 

ِهِديَن َعَلى أَنُفِسِهْم ِِبْلُكْفِر أُْولَِئَك َما َكاَن لِْلُمْشرِِكنَي َأن يَ ْعُمُروْا َمَساِجَد اَّلله َشا)) قال تعالى :
َا يَ ْعُمُر َمَساِجَد اَّللِه َمْن آَمَن ِِبَّللِه َواْليَ ْوِم اآلِخِر َوأَقَاَم 17َحِبَطْت أَْعَماُُلُْم َوِف النهاِر ُهْم َخاِلُدوَن ) ( ِإَّنه

الَة َوآَتى الزهَكاَة َوَلَْ ََيَْش ِإاله اَّللهَ فَ عَ   (((18َسى أُْولَِئَك َأن َيُكونُواْ ِمَن اْلُمْهَتِديَن )الصه

 اقرأ اآلية السابقة وأجب عن األسئلة التالية : -

 اذكرها كما جاء في اآليتين السابقتيناستحق المسلمون عمارة المسجد الحرام لصفات عدّة تتوافر فيهم، -1

  ........................................... -ب        .......................................... -أ

      ............................................. -د    ........................................... -ج

 ما معنى الكلمات التالية ؟ -2

 ..............................................................................................................: يَ ْعُمُرواْ َمَساِجَد اَّلله  -أ

 ................................................................................................................: َحِبَطْت أَْعَماُُلُمْ  -ب

 ........................................................................:  َخاِلُدونَ  -ج

 .شرًحا مجمًل  ((َما َكاَن لِْلُمْشرِِكنَي َأن يَ ْعُمُرواْ َمَساِجَد اَّلله اشرح قوله تعالى : )) -3
...................................................................................................................................................

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

 

 : امأل الفراغ بالكلمة المناسبة -4

إذا جاء بعدها  ........................الساكنة أو التنوين  ..........................هو قلب ........................  -
 . ..........................حرف 

يُميّز موضع اإلقالب في كثير من المصاحف بوضع ) م ( صغيرة فوق النّون الساكنة أو التنوين التي  -5
 جاء بعدها حرف الباء ، ما الغاية من ذلك ؟

................................................................................................................................................................... 
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 عيّن حكم اإلقلب في األمثلة التالية، مبيّنًا أيّهُ في كلمة واحدة، وأيّهُ في كلمتين : -6

 كلمتين كلمة األمثلة
   بني إسرائيل من

   أنبئهم بأسماءهم
   جزاًء بما كانوا

 

 :اكتب حديث أهمية الصلوات الخمس كامًل -7

 أبي هريرة رضي هللا عنه أنّه سمع رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلّم يقول : عن 

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

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

 

 ما معنى : -8

 .........................الخطايا : -  ............................يمحو: -     .................................درنه : -

 ( أمام اإلجابة الخاطئة فيما يلي :   x( أمام اإلجابة الصحيحة ، وعلمة )     ضع علمة )    -3

 الذنوب واآلثام ، يجب على المسلم أن يُحسن وضوءه .)       ( كي تمحو الصلوات الخمس   -أ

 )       ( من األعمال التي يُحبها هللا تعالى تأخير الصلة عن وقتها . -ب

 . في جماعة تفُضُل على صلة الفرد)       ( صلة الرجل  -ت

 الذنوب الكبيرة .إال )       ( الصلوات الخمس ال تمحو  -ث

 

 ديث الشريف السابق .اذكر اثنين مما يرشد إليه الح -9

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

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

 

 

 

 

 

 ( في الجدول التالي :  صنّف أعمال الصلة التالية بوضع علمة )  -10
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 ال ينوب عنها سجود السهو ينوب عنها سجود السهو أعمال الصلة

   التشهد في غير مكانه

   التسليم في غير مكانه

   الكلم سهًوا أثناء الصلة

 

 كم سجدة لسجود السهو ؟ -11

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

 ما هو محل سجود السهو ؟-

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

 ؟ باالعتراف بالجميلما المقصود  -12

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

 وّضح كيف يمكنك االعتراف بالجميل في كل موقف مّما يأتي : -13

 تعطلت سيارة والدك فقام أحد جيرانكم بتوصيلك إلى المدرسة . -أ

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

 ت البيت .مرضت والدتك وعجزت عن القيام بواجبا -ب

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

 أنشأت هيئة البلدية حديقة عامة لألطفال في الحي الذي تسكُن فيه . -ج

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

 اذكر تصرفًا قمت به يدل على االعتراف بالجميل . -12

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

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

 

 

 

 

 كان المدينة عند هجرة النبي صلى هللا عليه وآله وسلّم يتشّكلون من ثلث فئات هي :كان س-13

 ..................................................-أ
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 ................................................-ب

 .................................................-ج

 أكمل ما يلي : -14

 .................................................................................................................هاجرين هم :الم -أ

 ....................................................................................................................األنصار هم : -ب

 ......................................................................................................................اليهود هم : -ج

 في أي موضع بنى رسول هللا صلى هللا عليه وآله مسجده الشريف ؟ -15

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

 ؟ كم يعدل أجر الصلة في المسجد النبوي الشريف -16

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

 ما هي المواد التي بُني بها المسجد النبوي الشريف ؟ -17

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

 بح المسجد النبوي بعد بنائه مكانًا لـ :أص -18      

 .......................................... -ب   ........................................ -أ    

 ............................................ -د   ....................................... -ج    

 

 

  

 

 -لتوفيق والنجاحمع تمنياتنا لكم با-

 

 

 

 


