ُرؤْ يَت ُنا :تَعْلي ٌم متميّزٌ َو ُم ْعتَ َمدٌ د َْو ِليًّا بِ ُه ِويَّ ٍة إِسْالمِ يَّ ٍة

دائرة الدّراسات األدبيّة
ف الخامس
تدريبات إغنائيّة في مادّة التّربية اإلسالميّة لل ّ
ص ّ
ي األول 8102-8102
الفصل الدّراس ّ

تدريبات إغنائيّة في التّربية اإلسالميّة
اسم ّ
الطالبـــ  /ــة......................................................................:
ال ّ
صفّ ..................................................................................:

ملحوظة مه ّمة:
تهدف هذه المادّة اإلغنائيّة إلى تدريب ّ
الطالب على أنماط أسئلة اختبار نهاية الفصل الدّراسي األول ،وهي
ليست بديلة عن كتاب ّ
الطالب ،كما أنّها ال تُغني ــ قطعًا ــ عن مراجعته؛ لالستعداد الختبار نهاية الفصل ،مع
ي األول  8102 / 8102م.
ضرورة مراعاة جميع ما ورد في قوائم المواضيع الدّاخلة في اختبار نهاية الفصل الدّراس ّ

صفحة  1من 6

دائرة ال ّدراسات األدبيّة التّدريبات اإلغنائيّة – هناية الفصل األول 8102-8102

الّتبية اإلسالميّة
ّ

ف اخلامس
للص ّ
ّ

سؤال األول :التّفسير
ال ّ
وني
ّ
أو اًل :من خالل دراستك لدرس (التذكير بآيات هللا تعالى) ،ارجع إلى ّ
الرابط اإللكتر ّ
التّالي ،لقراءة سورة (الغاشية) وتفسيرها ،ث ّم أجب عن األسئلة التي تليه:
https://www.youtube.com/watch?v=U3tu7-E0y6c

أ  -اكتب معاني الكلمات القرآنيّة اآلتية:
 - 1نصبت:

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

 - 2سطحت:

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

 - 3بمسيطر:

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

ذاب األَكبَر".
َفر فَيُعَذبُه ّ
ب-ف ّ
اّلل العَ َ
سر قوله تعالىِ ":إ ًّل َم ْن تَولّى َوك َ
......................................................................................................................................... ....................................
.............................................................................................................................................................................

سورة إلى التّفكّر في بعض المخلوقات ،اذكر اثنين
جـ  -دعانا هللا تعالى في هذه ال ّ
منها.
-1

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

-2

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

لكتروني التّالي،
الرابط اإل
ثانياا :من خالل دراستك لدرس (عاقبة المطفّفين) ،ارجع إلى ّ
ّ
لقراءة سورة (المطفّفين) وتفسيرها ،ث ّم أجب عن األسئلة التي تليه:
https://www.youtube.com/watch?v=vNcm8apfhxM
أ  -اكتب معاني الكلمات القرآنية اآلتية:
-1

َويل:

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

 – 3اكتالوا

........................................... :

 - 2للم َ
طفّفين:

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

 – 4مبعوثون:

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

عد هللا تعالى المطففين بالعذاب يوم القيامة.
ب  -علّل :تو ّ
................................................................................................................................. ...........................................

صفحة  2من 6

دائرة ال ّدراسات األدبيّة التّدريبات اإلغنائيّة – هناية الفصل األول 8102-8102

الّتبية اإلسالميّة
ّ

ف اخلامس
للص ّ
ّ

سؤال الثّاني :الحديث الشّريف
ال ّ
من خالل دراستك لدرس (التّراحم بين المسلمين) ،أجب عن األسئلة اآلتية:
أ  -أكمل كتابة الحديث الشّريف التّالي:
عب ِد ه ِ
ع َم َر
اَّلل ب ِن ُ
عن َ
َ

عن ُه َما-
ي ه
اَّللُ َ
 َر ِض َ

سو َل ه ِ
اَّلل ﷺ قَا َل" :ال ُمس ِل ُم أ َ ُخو
أ َ هن َر ُ

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

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

المدرسي صفحة  53اكتب معاني المفردات اآلتية:
بالرجوع إلى الكتاب
بّ -
ّ
 ًل يَ ْظ ِل ُمه:فرج:
ّ -

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

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

س ِل ُمه:
 ًل يُ ْ -كُربة:

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

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

صوب ما تحته خ ّ
ط في الجملتين اآليتين:
جـ ّ -
 - 1المسلم يحبّ ألخيه المسلم الشر.
 - 2أسلم راوي الحديث مع أبيه وهو

صفحة  3من 6

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

كبير......................................................................................................

دائرة ال ّدراسات األدبيّة التّدريبات اإلغنائيّة – هناية الفصل األول 8102-8102

الّتبية اإلسالميّة
ّ

ف اخلامس
للص ّ
ّ

سؤال الثّالث :العقيدة اإلسالميّة
ال ّ
الرابط،
ّ
أو اًل :من خالل دراستك لدرس ( توحيد هللا تعالى ) ،ومشاهدة الفيديو في ّ
أجب عن األسئلة اآلتية:
https://www.youtube.com/watch?v=fy8Gbv30Gws

أ  -ضع عالمة (√) إذا كانت اإلجابة صحيحة ،وعالمة (×) إذا كانت اإلجابة غير
صحيحة فيما يأتي:
 - 1أنا مسلم عقيدتي الت ّوحيد.

(

)

ّ
يستحق العبادة.
سموات واألرض إله واحد
 - 2من اإلسالم االعتقاد بأ ّن خالق ال ّ

(

)
(

اَّلل أحدًا في بعض األعمال.
 - 3من الممكن أن أشرك مع ّ

)

ب  -عرف الت ّوحيد.
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

جـ  -اكتب آية قرآنيّة م ّما تحفظ ،تد ّل على توحيد هللا تعالى.
......................................................................................................................................................... ....................
.............................................................................................................................................................................

دليال من هذا الكون تستطيع أن تستد ّل به ا
ت ا
عقال على وحدانية هللا تعالى.
د  -ها ِ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

صفحة  4من 6

دائرة ال ّدراسات األدبيّة التّدريبات اإلغنائيّة – هناية الفصل األول 8102-8102

الّتبية اإلسالميّة
ّ

ف اخلامس
للص ّ
ّ

(نبي هللا موسى عليه السالم ) ،ومشاهدة الفيديو
ثانياا :من خالل دراستك لدرس
ّ
أجب عن األسئلة اآلتية:
()https://www.youtube.com/watch?v=jntqBZBnvrI

أ  -ضع عالمة (√) إذا كانت اإلجابة صحيحة ،وعالمة (×) إذا كانت اإلجابة غير
صحيحة ،فيما يأتي:
ُ -1و ِلدَ سيدنا موسى في فلسطين.

(

)

 2الكتاب الذي نزل على سيدنا موسى  -عليه السالم  -هو التوراة.

(

)

 - 3زوجة فرعون كان اسمها السيدة عائشة.

(

)

سالم؟
ب  -ما المصير الذي لقيه فرعون بعد تكذيبه لموسى عليه ال ّ
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

الرابع :الفقه وأصوله.
.ال ّ
سؤال ّ
من خالل دراستك لدرس (اًلستنجاء واًلستجمار) ،ومشاهدة الفيديو أجب عن
األسئلة اآلتية:
)( https://www.youtube.com/watch?v=wMiSL4FRl8Q&t=2s

أ  -ضع عالمة (√) إذا كانت اإلجابة صحيحة ،وعالمة (×) إذا كانت اإلجابة غير
صحيحة ،فيما يأتي:
 -1يجوز االستجمار باألطعمة الجافة؛ ألنّها تزيل النجاسة.

(

)

 - 2االستنجاء باليد اليمنى من آداب االستنجاء.

(

)

 - 3يجوز لإلنسان أن يستجمر بالعظم.

(

)

ب  -عدّد ثالثة أشياء ًل يجوز اًلستجمار بها.
-1

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

-2

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

-3

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

صفحة  5من 6

دائرة ال ّدراسات األدبيّة التّدريبات اإلغنائيّة – هناية الفصل األول 8102-8102

الّتبية اإلسالميّة
ّ

ف اخلامس
للص ّ
ّ

سيرة النّبويّة.
سؤال الخامس :ال ّ
.ال ّ
من خالل دراستك لدرس (تأسيس الدّولة اإلسالميّة في المدينة) ومشاهدة الفيديو
الرابط أدناه أجب عن األسئلة اآلتية:
على ّ
https://www.youtube.com/watch?v=RAPpl8Y7bkg

أ  -ضع عالمة (√) إذا كانت اإلجابة صحيحة ،وعالمة (×) إذا كانت اإلجابة غير
صحيحة ،فيما يأتي:
سرور.
 - 1استقبل أهل المدينة رسول هللا ﷺ بالتكبير والفرحة وال ّ

(

)

ي في بناء الدّولة.
 - 2المسجد في اإلسالم له دور أساس ّ

(

)

 - 3آخى رسول هللا ﷺ بين المهاجرين واألنصار في م ّكة.

(

)

بي ﷺ.
ب  -عدّد ثالث فوائد للمسجد في عهد النّ ّ
-1

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

-2

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

-3

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

انتهت األسئلة

صفحة  6من 6

دائرة ال ّدراسات األدبيّة التّدريبات اإلغنائيّة – هناية الفصل األول 8102-8102

الّتبية اإلسالميّة
ّ

ف اخلامس
للص ّ
ّ

