
 

 تربية إسالمية ورقة عمل الصف الخامساالسم :                           الصف :                              

 موقع األاوئل التعليمي

  السور واآليات المكية والمدنية : -1  

رآن الكريم في مكة ما المقصود باآليات والسور المكية ؟ هي ما نزل على النبي صلى هللا عليه وسلم من آيات الق -1  

 المكرمة قبل الهجرة. 

ما المقصود باآليات والسور المدنية ؟ هي ما نزل على النبي صلى هللا عليه وسلم من آيات القرآن الكريم في -2  

 المدينة المنورة بعد الهجرة.

 فسري ما يلي : -3

 لمعرفة األحداث قبل الهجرة و بعدها . -2ليسهل حفظه      -1ولم ينزل جملة واحدة . نزل القران الكريم مفرق  -أ

 ب بالسورة المكية بيا أيها الناس و يا بني ادم . ألن معظم الناس بمكة كافرين فهي تخاطب الناس جميعا .المخاط -ب

 المخاطب بالسورة المدنية يا أيها الذين آمنوا . ألنها تخاطب المؤمنون معظم أهل المدينة مؤمنون . -ج

 ك لخصائص السور المكية و السور المدنية صنفي السور المكية والسور  المدنية فيما يلي .من خالل دراست -4

 آياتها قصيرة .  هي السور المكية -أ

 المكية هي السوريا أيها الناس و يا بني آدم . المنادى والمخاطب فيها  -ب

 المدنية هي السورتتحدث عن العبادات و األحكام الشرعية .   -ج

 هي السور المكية عن يوم القيامة و قصص األنبياء واليوم اآلخر.تتحدث  -د

 المنادى والمخاطب فيها  يا أيها الذين آمنوا . هي السور المدنية -ه

 آياتها طويلة . هي السور المدنية -و

 عالمات الوقف : -2

 ماذا تعني عالمات الوقف التالية : -1

 م : الوقف الالزم            -ج             : الوقف الجائزج    -بال : الوقف الممنوع             -أ  

 قلى : الوقف أولى من الوصل مع جواز الوصل -هصلى : الوصل أولى من الوقف مع جواز الوقف           -د  

 معانيمع الغيبا كتابة حفظ  اآلية  (( : 285سورة البقرة )) 3 3

 نؤمن بالرسل جميعا ال نفرق بين أحد من رسله : -2دق و أيقن   ءامن : ص-1ما معنى المفردات التالية ؟   -1

 اإليمان بالكتب  -4اإليمان بالرسل   -3إليمان بالمالئكة   -2اإليمان باهلل تعالى  -1عددي أركان اإليمان .   -2

 اإليمان بالقدر خيره وشره -6اإليمان باليوم األخر   -5

 وهي أطول سورة بالقرآن  تتحدث عن األحكام الشرعية .  286عدد آياتها عرفي بسورة البقرة . هي سورة مدنية  -3

 ما معنى الطاغوت ؟ الطاغوت هو كل ما يعبد من دون هللا - 4

 رسول    25كم عدد الرسل الذين ذكروا في القرآن الكريم ؟  -5

 أول رسول ؟ آدم اسمما   -6 

  آخر رسول ؟ محمد صلى هللا عليه وسلم. اسمما  -7 

 و   موسى    و  عيسى      و  محمد عليهم السالم  إبراهيمعددي أسماء أولي العزم من الرسل . نوح   و     -8

 تعريف الناس باهلل تعالى أنه المستحق للعبادة   -1عددي الغاية من إرسال الرسل إلى الناس :        -9

 اإلقتداء بهم  -3: الجنة والنار والمالئكة       دعوة الناس بالتصديق بأمور الغيب مثل  -2                   

 معنى اإليمان بالرسل : التصديق بأنهم من عند هللا وعدم التفريق بينهم ومحبتهم جميعا .   -10 

 المعاني . مع حفظ  اآلية مطلوب  (( : 286سورة البقرة )) -3

 ال تؤاخذنا : ال تحاسبنا -2  وسعها : قدرتها وطاقتها     -1ما معنى المفردات التالية ؟    -1

 من سورة  البقرة ؟ من قرأهما في كل ليلة كفتاهما يعني حمتاه من الشيطان 286و أية  285ما فضل آية  -2

 التيمم في حالة فقدان التيمم بدل من الوضوء -1أذكري ثالثة أمور تدل على يسر اإلسالم في العبادة .              -2

                                      المسح على الجوارب      -3           الصالتين والقصر في حالة السفر.    الجمع بين  -2       

     الصالة لغير القادر على الوقوف  وهو جالس -5         اإلفطار في نهار رمضان للمسافر والمريض . -4

 . يث غيبا مع المعاني وراوي الحديث حفظ الحدالتنافس في عمل الخيرات :  -5

 ما معنى المفردات التالية :  -1

 التكبير قول هللا أكبر -التسبيح : قول سبحان هللا           ج  -ب      دبر كل صالة : بعد االنتهاء من الصالة  -أ  

 التحميد : قول الحمد هلل  -د   

 انتهت ورقة العمل                             من هو أبو هريرة ؟ عبد الرحمن بن صخر الدوسي -2

 

 



 

    2017/  10/ 25التاريخ : األربعاء            اختبار الشهر األول تربية إسالمية   سية الثانية    عمورية األسامدرسة 

 االسم :                                          الصف : الخامس  الشعبة :    أ  ب   ج       

 

 عالمات                                         7                                                                                    السؤال األول :               

 ............................................أكتبي من قوله تعالى : )) ءامن الرسول بما ...................... -أ

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

 ير ((    ............ إلى قوله تعالى : إليك المص.....................................................................

 .......................ءامن : ...........................المقصود بكلمة ما  -ب

 فيما يلي .مدنية  الجمل من حيث نوعها مكية أم من خالل دراستك لخصائص السور المكية و السور المدنية صنفي  -ج

 ..........آياتها طويلة .   .......................................  -1   

 المنادى والمخاطب فيها  يا أيها الناس و يا بني آدم.   ...............................................  -2   

 تتحدث عن يوم القيامة و قصص األنبياء واليوم اآلخر .  ................................................. -3   

 ..................................................................آياتها قصيرة .   ....   -4   

 عالمات 3                                                                                                السؤال الثاني : 

 عليه الصالة والسالم:            عن أبي هريرة رضي هللا عنه : قال رسول هللا أكملي الحديث الشريف :  -أ   

و تسبقون به من بعدكم و ال يكون أحد أفضل منكم إال من  ))أفال أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم

 صنع مثل ما صنعتم )) ..............................................................................................

..................................................................................................................)).... 

 ما معنى  المفردات التالية :  -ب 

 .........................التسبيح : ................. -2......................    .....: .............. التكبير -1      

 عالمات 4                                                                                                 :  ثالثالسؤال ال

 ضعي دائرة حول رمز اإلجابة فيما يلي : -أ

         :الجائز  الوقفعالمة الوقف التي تدل على  -1   

 لىص  -ج                                ال   -ب                           ج     -أ             

 أحد أركان اإليمان الست هو : -2   

 اإليمان بالرسل            -صوم رمضان                   ج -إقامة الصالة                 ب  -أ            

 عدد األنبياء الذين ذكروا في القران الكريم : -3  

 نبي 26 –نبي                         ج  25 -نبي                         ب24 -أ             

 أبو هريرة هو :    -4   

 عبد الرحمن بن أبي بكر -عبد الرحمن بن عوف       ج  -عبد الرحمن بن صخر      ب -أ             

 

 انتهت األسئلة مع تمنيات مس دعاء لكن بالنجاح والتوفيق
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