
مية مراجعة لالختبار األول لمادة التربية اإلسال

قيانوف البن: رئيسة القسم

السبيعيوضحه:المعلمةإعداد 

عمبدالمنعشحاته:الفنيلموجه ا

رايمان الناص: مديرة المدرسة

(الدروس األربعة األولى )للصف الخامس 



:  حفظها المقررهاالحاديث 



أؤمن بالبعث و الحشر    : مراجعة الدرس األول

البعث           هو إحياء هللا الموتى و إخراجهم من قبورهم يوم القيامة-

يلي البعث وهو جمع الخالئق في أرض المحشر: الحشر -

.إسرافيلالملك الذي يأمره هللا عزوجل بأن ينفح في الصور هو -

الشام األرض التي سيحشر عليها الخالئق هي أرض -



أؤمن بالبعث و الحشر: مراجعة الدرس األول

يوم التغابن، يوم الجمع من أسماء يوم البعث -

:  حكمة هللا تعالى من البعث و الحشر-

إظهار قدرة هللا تعالى و كمال عدله في الحساب و الجزاء

يحاسب هللا عزوجل االنسان يوم القيامة إما البهائم ليس عليها حساب و لكن يقع -

القصاص بينهم 

على كل مسلم و مسلمة واجبحكم اإليمان البعث و الحشر يوم القيامة -



أذكر هللا تعالى: مراجعة الدرس الثاني

هو التلفظ بالثناء عليه و استحضار شكره في قلبه:ذكر هللا -

: تعالى ذكرهللاآداب -

:  فضل مجال ذكر هللا تعالى -

الطهارة

هيقوي صلة العبد برب.1

اإلخالص والمتابعة

الىاالستعانة باهلل تع خفض الصوت

حصن من الشيطان. 3 نزول السكينة.2

ريباهي هللا بمجالس الذك. 6منجاة من العذاب و طريق للجنة. 5

ةتحفهم المالئك. 4



ى أذكر هللا تعال: مراجعة الدرس الثاني

أفضل األوقات 
المستجابة لذكر هللا  

ليلة القدر.1

الثلث األخير من الليل.2

قبل السالم آخر كل .3
صالة

عند نزول الغيث   .4

في أثناء السجود . 6
الصالة

ساعة من يوم الجمعة. 5



أجني كنوز الجنة : مراجعة الدرس الثالث

:غراس الجنة -

:كنوز الجنة -

كبر و ال إله إال هللا و هللا أالحمدهللسبحان هللا و 



أجني كنوز الجنة : مراجعة الدرس الثالث

إال باهلل والقوةقول ال حول : الحوقلةمعنى -

:الحوقلةفضائل -

كنز من كنوز الجنة

هداية و كفاية 

وقاية من الشيطان 

1

2

3



امنحج إلى بيت هللا الحر: مراجعة الدرس الرابع

.ألداء مناسك الحج–تعالى -هو قصد بيت هللا : الحج -

.  على كل مسلم  قادر مستطيعفرضالحج  -

من أركان اإلسالمالخامسالحج الركن -

:فضائل الحج -

امة الحج يذكر بيوم القييا إنه يكفر الذنوب و الخطا

تعالى الحج مدرسة لتربية النفوس كالصبر و الخضوع هلل

فالحج فيه تعارف و تآل



مع تمنياتي لكم بدوام التوفيق و النجاح 


