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    االجابة الصحيحة مما يلي: درجة لكل فقرة اختار: السؤال الثاني
 

حين قدم النبي صلى هللا عليه وسلم المدينة بدأ   .1

 ببناء 

 ج . مكان اجتماعه  ب.  ببيته . مسجده أ

(     ومغفرته  ورحمته  هللا  فضل  في  العبد  طمع) .2

 :  تعريف

 توحيد األلوهيةج. العبادة ب.  الرجاء أ. 

 فإنه  سفر  من  وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  قدم  إذا .3

 :   به يقوم ما أول

 ج. دخول بيته ب. زيارة جيرانه  . الصالة في المسجد أ

 ج. خمس ب. أربع ثالث  أ.  الصلوات الجهرية  .4

 ج. سمع هللا لمن حمده ب. سبحان ربي األعلى  . سبحان ربي العظيم أ أقول في السجود .5

 درجة23ج.  درجة 27ب.  درجة  24. أ تفضل صالة الجماعة عن صالة الفرد ب  .6

 ج. اإلحسان  ب. ال معبود بحق إال هللا  . اإلسالم أ معنى شهادة أن ال إله إال هللا  .7

 ج. الوتر ب. تحية المسجد  . الضحى أ ليان عند دخول المسجد تان تص لالركعتين ال .8

في   .9 الخشوع  على  تعين  التي  األسباب  من 

 الصالة 

في    ج. الصالة اإللتفات في  ب. التأخر عن الصالة  أ.  القلب  حضور 

 الصالة 

 ج. األضحية  الذبح لألحجار   ب. الذبح للجن  أ. من أمثلة الذبح هلل .10

 

 

 التعليم  وزارة
 

  

 دراسات إسالمية   / المادة 

   خامس /الصف  

 ساعة ونصف   /الزمن 

 رقم الجلوس : .............                                         .............................................................................................................................   / سم الطالبا

 هـ1444   لعام  الثانيالدراس ي    الفصلالنهائي    اختبار 

الدرجة  
 رقما  

الدرجة  

 .......................  كتابة 
 .درجة فقط

 توقيعه اسم المراجع   توقيع المصحح اسم المصحح 

40     

 )             (                         المحدد  الوقت  في أصحابها الى  الديون رد األمانة من -1

 )             (  يُقرأ دعاء االستفتاح بعد تكبيرة اإلحرام   -2

 )             (                          والصدقة والصيام هللا ذكر: الطاعات فعل  امثلة من -3

 )             (                                وتآلفهم المسلمين  تواد الجماعة صالة  فوائد من -4

 )             (  المصلي الدعاء في السجود يستحب أن يكثر   -5

 )             (  الصلوات الجهرية أربع صلوات   -6

 )             (                                 اإلسالم اركان من يعد والرسل  بالكتب االيمان -7

 )             (                                صالة الجماعة واجبة على الرجال والنساء في المسجد -8

 )             (  االستعاذة والبسملة تقرآن في الصلوات الجهرية دون السرية -9        

 )             (  ال فرق في األجر بين صالة الجماعة وصالة الفرد -10      

 

 درجات   10  

 درجات  10  



 

 

 
 

 السؤال الثالث :  ضع الرقم من العمود )أ( أمام ما يناسبه من العمود )ب( :      
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

السؤال    الرابع
: أكمل 

 لكلمات التالية  :  الفراغات بما يناسبها من ا
 

         

 الرجاء دون عمل   (   - البوصلة       –مكان       –بنى هللا له بيتا  في الجنة      –) حسية ومعنوية   

 
 0 ..........................: ............................  جزاء من بنى هلل مسجد ا-1
 

 0.............................. : ...........................معنى كلمة )مفحص(   -2
 
   0............................ ..................عمارة المسجد نوعان هي  : .  -3
 
    0..................... :....................... من طرق معرفة القبلة -4
 
 0..................................:.............. الرجاء الكاذب هو -5
 
 
 

                                                        

  األسئلة انتهت                                                                                        

 )ب(                                   )  أ (                     الرقم

 االلتجاء الى هللا وطلبه الحماية من كل مكروه       أقول بعد الرفع من الركوع   1

المصحوب بالعمل بطاعة هللا  واألخذ بأسباب      أقول في السجود :  2
 رضاه  

    واجب  حكم التوكل على هللا :  3

 سبحان ربي األعلى      الرجاء النافع هو 4

 سمع هللا لمن حمده       االستعاذة هي  5

 درجات  10

 درجات  10


