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 مراجعة التربية اإلسالمية                    

 2018ـ 2017 الدراسي العام        

 خامس ال الصف  -

 : .....................                                                                             الصف                                         : ...............................       الطالب اسم

   السُّؤاُل األََوُل :

 الحديث الشريف  ثم اجب عن األسئلة اآلتية ؟اقرأ 

 

 

 

 

 وإن كان العمل قليال  ـ و إن قل  :   2 اإلستمرار عليه    ـ معنى أدومه : أ ـ  1

 
 

                             .                 

 

ـ  ماذا يحدث اذا استمر العبد في عمل صالح يجد فيه مشقة في الحالتين التاليتين : ــب   

ـ المداومه والصبر علي المشقه ؟1  

لتعب وترك العملا   

 

ـ االنقطاع عن العمل بسبب المشقه ؟2  

خسارة الحسنات    

 

ـ ماهى ثمرات المداومة على العمل الصالح ؟ج  

طهارة القلب  ـ 1  

زيادة الحسناتـ  2  

ٌحب هللا للعبد ــ  3  

 ئل أًى العمل أحب إىل هللا س  صلى هللا عليه وسلم  )عن عائشة رضى هللا عنها  أن رسول هللا 
 ( قل " إن ؟ قال " أدومه و تعاىل 
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 السؤال الثانى  : 

استمرارهم في العمل،ثم قدم لهم نصيحة تمكنهم من  أ ـ  اقرأ الحاالت التالية وحدد عدم

 اإلستمرار:

 

النصيحة          السبب           الحالة                    
 
 القراءة يومياً ثم الزيادة 

 
 كثرة االجزاء

كان حمدان يقرأكل يوم خمسة أجزاءمن 
 القرآن 

الكريم،ثم بعد مدة توقف،ولم يُعاود القراءة 
. 

 
 ٌمجالسة الصالحين 

 
أصحاب السوء    

كانت سلمى تلبس الحجاب ،وبعد مدة 
تعرفت على صديقات جدد ،فتأثرت بهن 

 وخلعت الحجاب 
 

 كتابة مالحظة أو تذكير 
  

 انشغاله بأمور الحياة
كان خليل يتصدق كل شهر بمبلغ من المال 

على الفقراء عن طريق الهالل األحمر 
وأصبح ال يجد وبعد مدة كثرت مشاغله 

 الوقت لذلك
 

  

 

ب ـ قال هللا تعالى على لسان النبى إبراهيم )رب اجعلني مقيم الصالة ومن ذريتي ربنا وتقبل 

 دعاء (

ـ لماذا طلب ابراهيم عليه السالم من ربه أن يُثبت ذريته على إقامة الصالة ؟ 1  

.ألن الصالة هي عماد الدين ورأس اإلسالم   

المحافظة على الصالة في حياة المسلم ؟ـ ما أهمية  2  

 الفوز بالدنيا واآلخرة .

 

 

 السؤال الثالث : ــ

 

اقرأ الحديث الشريف واستخرج ما يلي : ـــ   



3 
 

 

أ ـ  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ) من أحب هلل وأبغض هلل وأعطى هلل ومنع هلل فقد 

 استكمل اإليمان(

 

هلل تعالى من عمل القلب .ـ ما يدل على أن محبة العبد  1  

.من أحب هلل وأبغض هلل   

 

ـ ما يدل على أن محبة العبد هلل تعالى من عمل الجوارح . 2  

.من أحب هلل ومنع هلل   

 

ـ العالقة بين إيمان العبد ومحبته هلل تعالى . 3  

محبة هللا تعالى هي أصل لإليمان به    

 

 ب ـ ما هى األقوال التى يُحبها هللا تعالى ؟

قراءة القرآن  ـ  1  

الكالم الحسن الطيب  ــ  2  

 

 ج ـ ما هى األعمال التي يُحبها هللا تعالى  ؟

الصالة ـ  1  

الصدقة  ـ  2  

 

 

 

 

 السؤال الرابع  : ـ

 



4 
 

ـ ما  يجب على المسلم عند ذكره السم الرسول صلى هللا عليه وسلم أو سماعه ؟أ   

.أن يصلي ويسلم عليه صلى هللا عليه وسلم   

 

. 

 ب ـ  أبدي رأيك في التصرفات اآلتية 

 

ـ يكتب على جدران األماكن العامة . 1  

 تًصرف خاطىء واضرار بالممتلكات العامة .

 

ـ انضم لبرنامج فزعة التطوعي لخدمة المجتمع . 2  

.تًصرف صحيح النه يخدم المجتمع    

ــ ينشر األخبار الكاذبة عبر وسائل التواصل اإلجتماعي . 3  

ألنه يضر اآلخرين . تصرف خاطى    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

؟ ـ كيف تعبر عن حبك هلل في المواقف اآلتية ج  

ـ تمشي في الطريق فوجدت مسامير على األرض ؟ 1  

الطريق. أبعدها عن  

ـ شاهدت زميلك يخطىء في أداء الصالة ؟ 2  

.أعلمه بلطٍف األداء الصحيح    

ـ نلت درجة عالية في االمتحان ؟ 3  

.أحمد هللا على ذلك  
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 د ـ اذكر بعض النصائح التى توجهها إلى زمالئك للمحافظة على مرافق المدرسة .

 ـ ال ترمي القمامة على األرض . 1

 ـ  التكتب على جدران المدرسة  2

 ـ احترم القوانين المدرسية . 3

 .ـ عامل أصدقائك بلطف   4

 

 

 

 

 

 

 

 

 


