
 دولة فلسطٌن 
 وزارة التربٌة والتعلٌم العالً

 ٌطا\مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم 
 مدرسة الدٌرات س.م

 الصف الخامس األساسً
 االسم:

 

 ٕاختبار التربٌة اإلسالمٌة  ف
 م2ٕٔٓ  \     \التارٌخ :     

 مدة االختبار ساعة ونصف
 معلم المادة إبراهٌم حمامده

 ٖٗمجموع العالمات 

 عٙفٌما ٌؤتً:  ( أما العبارة التً تناسبها    x/  (  أو إشارة ) أضع إشارة ) -أ -ٔس

 )      ( اإلٌثار فً الطعام والشراب فقط .  -ٔ

 )      ( ٌطلق على صالة التراوٌح قٌام رمضان  . -ٕ

 الخنساء هً أول شهٌدة فً اإلسالم  .)      (  -ٖ

 )      ( سٌد الشهداء هو حمزة بن عبد المطلب . -ٗ

 .)      ( بر الوالدٌن من أفضل األعمال  -٘

 )      ( اإلٌمان بؤسماء هللا تعالى وصفاته ٌدفع المسلم وٌشجعه على الجهاد فً سبٌل هللا . -ٙ

 عًٙ :أختار اإلجابة الصحٌحة بوضع دائرة حولها فٌما ٌؤت -ب

 من السبعة الذٌن ٌظلهم هللا فً ظله ٌوم القٌامة رجالن )تحابا فً هللا ، تجاورا   ، ذهبا معا إلى الحج (. -ٔ

 حكم صالة العٌدٌن  )  فرض    ،  سنة مإكدة     ، واجب   (. -ٕ

 من شروط الصوم   )  السمع    ،   البصر   ،  العقل  (. -ٖ

 )أبو جهل   ،  أبو لهب    ، عقبة بن أبً معٌط (.وهو ٌصلً الكافر الذي حاول خنق النبً علٌه السالم  -ٗ

 إذا غضب أحدكم وهو قائم ) فلٌجلس      ، فلٌتوضؤ     ، فلٌقف  (. -٘

 كلمة ) تثرٌب  ( تعنً ) حزن    ،    سعادة    ،  لَْوم (.  -ٙ

-------------------------------------------------------------------أذكر صورتٌن من صور المحبة بٌن الناس.  -أ -ٕس

 عٕ --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 عٔما الثمار التً ٌجنٌها الفرد والمجتمع من التحلً بخلق اإلٌثار ؟  -ب

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 عٔالنبوٌة على فرضٌة الصوم .أدلل من القرآن الكرٌم أو السنة  -ج

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 عٖأعلل ما ٌؤتً: -أ -ٖس

---------------------------------------------------.ٌستحب تؤخٌر صالة عٌد الفطر وتعجٌل صالة عٌد األضحى  -ٔ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -----------------------------------------------------------------------------تسمٌة صالة التراوٌح بهذا االسم . -ٕ

 عٔما هً أضرار الغضب ؟  -ب

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ٌٕتبع صفحة  ٔ

 



 

 عٕأفرق بٌن مكانة المرأة فً الجاهلٌة ومكانتها فً اإلسالم .  -أ – ٗس

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 عٔأبٌن المقصود باسم هللا الحمٌد . -ب

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 تعالى الصحابً الجلٌل )عاصم بن ثابت ( رضً هللا عنه بعد قتله من أٌدي الكفار من أن ٌمثلّوا أوضح كٌف نّجى هللا -ج

------------------------------------------------------------------------------------------------------------بجسده . 

 عٖ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 من خالل دراستً لوحد القرآن الكرٌم أجٌب عما ٌلً: -٘س

 عٕأكمل قوله تعالى فً المواضع المحددة اآلتٌة:  -ٔ

------------------------------------------------------------------------------------"وأصحاب الشمال ما  - أ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 وكانوا ٌصرون على الحنث العظٌم " -----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------" إلٌالف قرٌش إٌالفهم  - ب

 عٕوآمنهم من خوف"------------------------------------------------------------------------------------

 عٕ  ما معنى كل من : -ٕ

 ----------------------- ،ٌحموم-----------------------------، حمٌم -------------------------سموم 

 . ---------------------------------------، آمنهم 

 

 عٕ    ما سبب تسمٌة سورة قرٌش بهذا االسم ؟ -ٖ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ٕ 

 انتهت  األسئلة 

 مع تمنٌاتً لكم بالنجاح والتوفٌق 

 


