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 للفصل الدراسي الثالث -الثاني ويم التق مراجعة 

   2018ـ 2017للعام الدراسي                                       

  الصف : الخامس   -بية اإلسالمية مادة التر                                      

                                 الشعبة :...........                                          االسم :.............................       

   السُّؤاُل األََوُل :

                                               اقرأ اآليات الكريمة ثم أجب عما يليها ؟ـ 

                                     

 

 

 

 

 

 

             يدل على المعاني اآلتية:ـ استخرج من اآليات الكريمة ماـ 1

 .يأمر هللا المالئكة بالنفخ في الصور    أ ـ

 ................................................أَْفَواًجا فَتَأْتُونَ  الصُّورِ  فِي يُْنفَخُ  يَْومَ  ...............

 .سيظل الكافرين في جهنم أزمنة طويلة  ب ـ 

 .................................أَْحقَابًا فِيَها ََلبِثِينَ  .................

 . يوم القيامة هو موعد للحساب ج ـ 

 ...........................................ِميقَاتًا َكانَ  اْلفَْصلِ  يَْومَ  إِن   ......................

 .لماذا خلق هللا تعالى اإلنسان د ـ 

  .............................................للعبادة ولتعمير األرض  ......................

 وما عقاب من يضل ؟ ؟هـ ـ  ما ثواب من يهتدي 

  ..........................................الجنة ورضا هللا لمن اهتدى ـ النًار وغضب هللا  .............

 الس َماءُ  َوفُتَِحتِ ( 18) أَْفَواًجا فَتَأْتُونَ  الصُّورِ  فِي يُْنَفخُ  يَْومَ ( 17) ِميقَاتًا َكانَ  اْلفَْصلِ  َيْومَ  إِن  قال تعالى)

 َمآَبًا ِللط اِغينَ ( 21) ِمْرَصاًدا َكانَتْ  َجَهن مَ  إِن  ( 20) َسَرابًا فََكانَتْ  اْلِجبَالُ  َوُسي َِرتِ ( 19) أَْبَوابًا فََكانَتْ 

 َجَزاءً ( 25) َوَغس اقًا َحِميًما إَِل  ( 24) َشَرابًا َوََل  بَْرًدا ِفيَها يَذُوقُونَ  َلَ ( 23) أَْحقَابًا فِيَها ََلِبِثينَ ( 22)

 ِكتَابًا أَْحَصْينَاهُ  َشْيء   َوُكل  ( 28) ِكذ ابًا بِآَيَاتِنَا َوَكذ بُوا( 27) ِحَسابًا يَْرُجونَ  ََل  َكانُوا إِن ُهمْ ( 26) ِوفَاقًا

 أَتَْرابًا َوَكَواِعبَ ( 32) اَوأَْعنَابً  َحَداِئقَ ( 31) َمفَاًزا ِلْلُمت ِقينَ  إِن  ( 30) َعَذابًا إَِل   نَِزيَدُكمْ  فَلَنْ  فَذُوقُوا( 29)

 سورة النبأ (35) ِكذ ابًا َوَلَ  لَْغًوا فِيَها يَْسَمعُونَ  َلَ ( 34) ِدَهاقًا َوَكأًْسا( 33)
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 ـالسؤال الثاني : 

        اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين : ـ ـ 3

 :   ـ من وجد شخصاً أعمى في الطريق فإنه أ 

  (يساعده ـ           يؤذيه   )                                                

 

 في الطريق فإنه : ـ  مروريمن شاهد حادثاً   ب ـ

 ( يتصل بالشرطةـ     ) يقف في الشارع وينظر إليه                                           

 

 وجوه المؤمنين يوم القيامة يظهر عليها : ـ ج ـ 

 ـ     الخزي والعار     (       الفرح والسعادة)                                            

 

 : ـ المتقين  ن األعمال التي تجعلني مند ـ م

 ـ  الكذب على الناس (        الصدق مع الناس)                                           

 

 اقرأ اآليات الكريمة ثم أجب عما يأتي :ــ   4

 (( َوَكأًْسا ِدَهاقًا33( َوَكَواِعَب أَتَْرابًا )32َحَدائَِق َوأَْعنَابًا )( 31إِنَّ ِلْلُمتَِّقيَن َمفَاًزا )قال تعالى)

 
 الفائزون 

 
 ...........المتقون ..........

 
 الجائزة التي فازوا بها 

 
 ..................... ..الجنة..........

 
 سبب فوزهم 

 
 ............................عمل الصالحات  ...........
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 : ـ السؤال الثالث 

 : ـ اآلتية  األسئلةأجب عن  ثمـ  اقرأ اآلية القرآنية الكريمة  5

                  

 

 

 

 ما األمر الذي يدعونا هللا تعالى له :ـ ـأ

 ......................................................ردً تحية اإلسالم بأحسن منها أو ردًها  .................

 :ـمر بقوله تعالى ) وإذا حييتم بتحيٍة فحيوا (الم من األـ حكم رد السً  ب

 ..................................واجب  ....................

 كيفية رد الًسالم  :ـ ج

 ......................................وعليكم الًسالم ورحمة هللا وبركاته  .......

 

 موافق أم غير موافق (عند كلمة )(√ـ بيًن رأيك في المواقف اآلتية بوضع اشارة )  6

               

 الموقف                                            

 

 موافق    

 

 غير موافق   

 

 ـ يعبر الطريق دون التأكد من خلوه من السيارات . أ

 

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

 

......√..... 

 

 ـ يركب السيارة وال يسلم على من فيها . ب

 

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

 

.......√........ 

 

 األماكن المخصصة لها .ـ يضع األوساخ في ت 

 

.........√........ 

 

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

 

 ـ يحرص على التبسم في وجه كل من يلتقي به . ث 

 

.........√....... 

 

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

 

 ـ يلتزم بالنظام عند النزول من الحافلة . ج 

 

..........√...... 

 

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

 

 

َ َكاَن قال تعالى) ُكل ِ  علىَوإِذَا ُحي ِيتُم بِتَِحيٍَّة فََحيُّوا بِأَْحَسَن ِمْنَها أَْو ُردُّوَها ۗ إِنَّ َّللاَّ

 سورة النساء يبا ( َشْيٍء َحس
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 : ـ  السؤال الرابع 

 ـ كيف تتصرف في الحاالت اآلتية : ـ 7

       ضيًع طريقه إلى البيت ؟ ـ وجدت طفالً صغيراً  أ

 ..................................أساعده في الوصول إلى البيت ..............

 ـ رأيت رجالً عجوزاً يريد عبور الطريق ؟ ب

 ................أساعده في عبور الطريق ....................

 ـ رأيت ولدين يتشاجران في موقف الحافالت أمام المدرسة ؟ت 

 ............................أنصحهما بعدم التشاجر ..............
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