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 أبوظبً -مدرسة المتنبً 

 8102/8102الفصل األول  –التربٌة اإلسالمٌة  – الخامسالصف  –أسئلة مراجعة 

 تنبٌه مهم: هذه األسئلة للمراجعة فقط وال تغنً عن المذاكرة من الكتاب.

 أذكر واحًدا من موضوعات سورة االنفطار: -0

 أحكام الصالة خلق الجن مصٌر اإلنسان ٌوم البعث

 

 )وإذا القبور بعثرت(؟ ما معنى -8

 تفجرت فتحت وخرج ما فٌها ضاعت

 

 أصناف الناس ٌوم القٌامة: -3

 األبرار والفجار األذكٌاء واألغبٌاء األغنٌاء والفقراء

 

 معنى كلمة )قذف(: -4

 رمى حجًرا اتهم برًٌئا شرب

 

 المفلس الذي تحدث عنه الرسول صلى هللا علٌه وسلم هو من ال ٌملك: -5

 مااًل  حسنات بًٌتا

 

  :إذا فعلت ذنًبا -6

 أسارع باالستغفار أترك الطاعات أتجاهل األمر

 

 (:أدومه)معنى كلمة  -7

 العمل الكثٌر العمل القلٌل العمل المستمر

 

 من ثمرات المداومة على العمل الصالح: -2

 النجاة عند الشدائد ضٌاع الوقت التعب والمشقة

 

 العمل الصالح:المداومة على من األسباب المعٌنة على  -2

 الصحبة السٌئة الدعاء الكسل

 

 من األقوال التً ٌحبها هللا تعالى: -01

 السب الغٌبة الصدق

 

 من األعمال التً ٌحبها هللا تعالى: -00

 الحج والعمرة القتل السرقة

 

 من أمثلة النوافل: -08

 بر الوالدٌن كفالة الٌتٌم الصلوات الخمس

 

 دعوة أهل الطائف هو:هدف الرسول صلى هللا علٌه وسلم من  -03

 طلب النصرة السٌاحة التجارة
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 القٌمة التً تستنتجها من موقف الرسول صلى هللا علٌه وسلم من أذى أهل الطائف هً: -04

 التعاون الشجاعة التسامح

 

 رأٌت زمٌلك متكدًرا لمصٌبة ٌمر بها: -05

 تصبره وتخفف عنه تضحك علٌه ال تكلمه

 

 سورة التكوٌر أكدت على: -06

 صالة الجماعة صدق الرسول صلى هللا علٌه وسلم الصٌام أهمٌة

 

 معنى )الشمس كورت( أي أن الشمس: -07

 ٌمحى ضوؤها انتشر ضوؤها زاد ضوؤها

 

 :من واجبً تجاه القرآن الكرٌم -02

 حفظه وتالوته عدم العمل بأوامره قراءته فً رمضان فقط

 

 من واجبً تجاه من ٌخدمنً: -02

 الحرمان من الراحة والضربالقسوة  عدم تأخٌر الراتب

 

 الصحابً الذي خدم النبً صلى هللا علٌه وسلم عشر سنٌن بالمدٌنة هو: -81

 عمر رضً هللا عنه أنس رضً هللا عنه أبو هرٌرة رضً هللا عنه

 

 أساس المفاضلة بٌن الناس عند هللا تعالى هو: -80

 زٌادة التقوى والعمل الصالح كثرة األبناء كثرة المال

 

 إذا تاب العاصً فً الدنٌا:  -88

 ٌعذب فً اآلخرة ال تنفعه التوبة قبلت توبته

 

 نعٌم اآلخرة: -83

 دائم ناقص ٌزول

 

 من صفات المؤمن بالٌوم اآلخر: -84

 فعل الخٌر ترك الصالة اإلصرار على المعاصً

 

 من شروط صالة الجماعة: -85

 وجود سجاد للصالة وجود اثنٌن فأكثر وجود المسجد

 

 أدرك ...... فقد أدرك الركعة.أكمل: من  -86

 الجلوس بٌن السجدتٌن السجود الركوع

 

 ٌتم المسبوق صالته: -87

 قبل تسلٌم اإلمام بعد تسلٌم اإلمام بعد تكبٌرة اإلحرام

 

 العبادة التً فرضت لٌلة اإلسراء والمعراج هً: -82
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 الصالة الصوم الزكاة

 

 أنبٌائه إلثبات صدقه هو:األمر الخارق للعادة ٌجرٌه هللا على ٌد نبً من  -82

 الرحمة المعجزة الكرم

 لقب أبو بكر رضً هللا عنه بعد حادثة اإلسراء والمعراج بـ: -31

 الشجاع الصدٌق الكرٌم

 .وفقكم هللا لكل خٌر         


