
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
  حامد العربي المزارة: ابتدائية                                    ة الوطنية                              يوزارة الترب

 بونوارة كمـــــــــــــــــــــــــال: األستاذ                                                       3102/3102 الثالثي األول الختبارا

 اعة ـــــــــــــــــــــس: المدة                                                            التربية اإلسالمية: اختبار في مادة 

 :األول النشاط
وهلل على الّناس حّج البيت من ..  ﴿الحج هو الركن الخامس من أركان اإلسالم، قال اهلل تعالى    

 79آل عمران  ﴾استطاع إليه سبيال 
 ؟على من فرض اهلل الحج   -1

 أربع أركان اذكرها؟ للحج   -2

 :الثاني النشاط
 :أجب بنعم أو ال

 لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلقمان الحكيم نبي مرس. 

 ةـــــعاقب اهلل قوم نوح عليه السالم برياح قوي. 

 عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا فسدت األسرة فسد المجتم. 

 انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤمن يرد اإلساءة باإلحس. 

 تصعر خدك للناس معناها تتكبر على الناس. 

 :الثالث النشاط
 :أربط كل ركن من أركان اإليمان بالعبارة التي تناسبه

 .يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيدفع الناس للعمل والسع  ـــ                                        
 .رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوجه الناس لفعل الخيـــ                  ـــ    اإليمان باليوم اآلخر

 .اؤمــــــــــــــتحقيق التفاؤل والبعد عن التشـــ                                          
 .هو الركن السادس من أركان اإليمانـــ                  ـــاإليمان بالقضاء والقدر 

  يجعل المسلم يفكر في عواقب أعمالهـــ                                          
 :الرابع النشاط

 :اشرح المفردات التالية من سورة البلد
، كبد، العقبة، مسغبة، متربة، موصدة      .حلًّ

 
 1من  1الصفحة 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التربية الوطنية

 ابتدائية خليفت العمري تيمدوين                                                                 ف ــــــمديرية التربية لوالية سطي     

                                  السنــــــة الخامســــة ابتدائـــي                                          ئي                        تشية التربية والتعليم االبتدامف     

 3402/3400:راسيالموسم الد                                                    40ـرة ة عيـن الكبيــمقاطع    

 اإلسالميةلتربية  اختبار الفصل الثاني في ا                          

 (ن 40: )التمرين األول         

 :ورة التي تناسبهاأربط كل آية بالس         

 (وجاء ربك والملك صفَّا صف ا                       )                     *سورة الغاشية 

  (أفال ينظرون إلى اإلبل كيف خلقت)                                     *سورة الفجر 

  ( وشفتْين ولساناألم نجعل له عينْين *                                   )لبلـدسورة ا 

 (  علينا حسابهمإنَّ إلينا إيابهم ثمَّ إن                                    ) 

 (ن 42: )انيالتمرين الث

  :أكمل الناقص بما يناسب مع الش كل

 ".ليَْوٍم َعِظيمٍ ........................................................................اْكتَالٌوا َوْيٌل لْلُمطَفِّفيَن الَّذيَن إَِذا" قال هللا تعالى

 (ن0.1:) التمرين الثالث

 :أربط بما يناسب

 يؤدي إلى نجاحهم* بر                              تعاون الناس على ال. 

                    من عوامل ازدهار المجتمع وتقد مه*       تعاون الجيران مع بعضهم. 

                           ينشر المحبة بينهم* تعاون التالميذ مع معل مهم. 

 (ن 0.1: )التمرين الرابع

 (:خ)أو( ص)أجيب بـ

 )..........(.لى من أثقلته الديون وعجز عن تسديدها فعل من أفعال الخيرالتيسير ع -

 )..........(.الغش سلوك ذميم أرشدنا اإلسالم إلى تركه  -

 )..........(.التعاون ينشر العداوة والبغضاء بين الناس -

 

 

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
  حامد العربي المزارة: ابتدائية                                    ة الوطنية                              يوزارة الترب

 بونوارة كمـــــــــــــــــــــــــال: األستاذ                                                       3102/3102 ثانيالثالثي ال الختبارا

 اعة ـــــــــــــــــــــس: المدة                                                            التربية اإلسالمية: اختبار في مادة 

 :األول النشاط
  ﴾ عمة للمساكينفث وط  ائم من الَلغو والرَ هرة للص  زكاة الفطر ط   ﴿ قال الرسول    

 ؟زكاة الفطرعلى من فرض اهلل  -1

  ؟ما هو مقدار زكاة الفطر -2

 :الثاني النشاط
 :أجب بنعم أو ال

 دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت خرج زكاة الفطر بعد صالة العي. 

 هــــــــــــــــــمسلم يفعل معصية ال بد أن تفضح إذا رأيت. 

 المسلم يغش في الظروف الصعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. 

 وال يحتاج إلى غيره يستطيع اإلنسان العيش وحيدا. 

 :الثالث النشاط
 :آية بالسورة المناسبةأربط كل  ( أ

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  سورة الغاشية                        يتيما ذا َمقر 
                                       كال  بل ال تكرمون اليتيم

                 وجوه يومئذ ناعمـــــــــــــــــــــة          
         سورة الفجر                         فك  رقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 :اشرح المفردات التالية ( ب
 .الغية، ناصبة، األوتاد، الوتر      

 :الرابع النشاط
 .اشتريت من عند  التاجر بضاعة ، واكتشفت أنها فاسدة ومنتهية الصالحية وهو يعلم ذلك  -

 ومذكرا التاجر بالحديث. وأثره على المجتمع  .تحدث في فقرة قصيرة مخبرا عن هذا السلوك 
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 سورة البلد



 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية

             4102/4102مديرية التربية لوالية جيجل                                                                               العام الدراسي : 
 المستوى : الخامس ابتدائي                                                                                           مدرســـة  بوشــــاقـــور محــمد

 

          تربية اإلسالميةالنشاط  الفصل األول في    ختبارا
 

 
 أكتب اسم السورة أمام كل آية .  ) البلد ، الشرح ، لقمان ، احلج (  : النشاط األول

    {01َواْقِصْد ِف َمْشِيَك َواْغُضْض ِمن َصْوِتَك ِإنَّ َأنَكَر اأْلَْصَواِت َلَصْوُت احْلَِمرِي}      سورة.............................................. 
     ْن ِف النّاس ابحْلجِّ َيَْتوك رجااًل وعلى كلِّ ضامٍر ََيتنَي ِمْن كلِّ َفجٍّ عميٍق  ..............................................سورة  وَأذِّ
     (2)َوَوَضْعَنا َعْنَك ِوْزَرَك  (1)َأََلْ َنْشَرْح َلَك َصْدَرَك   سورة.............................................. 
     َأ{ نْيِ ن َ }8ََلْ ََنَْعل لَُّو َعي ْ نْيِ    ..............................................سورة    {01{ َوَىَديْ َناُه النَّْجَدْيِن}1{ َوِلَسااًن َوَشَفت َ

 
 أجب ب    ) نعم (  أو  ) ال ( :  : النشاط الثاين

   ضبط النفس من انواع االستقامة.           
   طواف الوداع ركن من أركان احلج. 

   عاقب هللا قوم نوح عليو السالم برايح قوية. 
ِف احلياة. مالقدر التشاؤ   حيقق االميان ابلقضاء و   

  االميان ابليوم اآلخر جيعل االنسان يفكر ِف عواقب أفعالو.  
 

 أراد لقمان احلكيم أن يهدَي ابَنُو ُخالصَة أتمُّالتِو وخربتو ، فوصَّاه ِبَوصااَي عديدة ذكرىا هللا تعاىل  : النشاط الثالث
 على لسانو ِف القرآن الكرمي .                   

    أذكر أربعا من ىذه الوصااي .              
ْيِت َمنِ قال هللا تعاىلاحلج ىو الرّكن اخلامس من أركان اإلسالم ، :    النشاط الرابع  ..وّلِِلَِّ على الّناِس َحجُّ الب َ

 (19آل عمران) اْستطاع إلْيو سبياًل                       
 على َمْن فرض هللا احلج ؟  -0
 للحج أربعة أركان أذكرىا . -4

 اذكر فائدة واحدة من فوائد احلج . -3

 
 

 بالتوفيق 1/1الصفحة   انتهى



 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية
 4102/4102املوسم الدراسي :                                                                  ابتدائية الشهيد: شنوف بلقاسم

 الصف : الرابـــــع ابتدائي                                                                      المعلم : عبد الحميد عـــــوج
                               ﴾امتحان الفصل األول في التربية االسالمية﴿            

 .................................التلميذ )ة( 

  أجب على موضوع واحد                                            الموضوع األول 

السند : ىف املدينو املنورة , أرض اهلجرة ودار االميان , وقبة االسالم , فرض هللا عز وجل على أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص صيام شهر رمضان , كما 
(أمنواكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقونفرضو على االمم السابقو لقولو تعاىل : ) اي أيها الذين    

 أصاابو بررضية وكان ذلك ىف يوم االثنني , لليلتني خلتا من شهر شعبان , من السنو الثانيو للهجرة املباركو , وىنا بشر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ضان , شهر خري وبركو ,يغشاكم هللا , فينزل فيو الرمحو , وحيط اخلطااي , الصيام , منوىا برضائل رمضان , حيث قال ) أاتكم شهر رم

.ويستجيب الدعاء , فأروا هللا فيو من أنرسكم خريا , فان الشقى من حرم فيو رمحة هللا عز وجل  
 األسئــــلة

 َأِجْب بـ "صايح" أو "خاطئ" عن اجلَُمْل التالية:/  0
   

 .........................................   عن اأَلْكِل والشُّْرِب فَـَقْط.*الصَّوُم ىو االْمِتَناُع      
 أُْنِزل القرآن يف شهر رمضان     .......................................  *         

 *  جيُب على األطراِل الصغاِر صياُم شهر رمضان ..................................      
  ...........................................  حيترل املسلمون بعيد األضاى بعد رمضان   *     

(الصوم ، القرآن ، التاسع ، األول ، شعبان  ) :ضع الكلمات يف املكان املناسب/  2          

.شوال و بعده شهر ...................... . قبلو يكون شهرالتقومي اهلجري يف ...................شهر رمضان ىو الشهر   

.هللا شهر النيب دمحم )ص( و ىو شهر ذو منزلة خاصة بني الشهور حيث لقبو .................... شهر رمضان ىو شهر  

  يف شهر رمضان أُنزل فيها ...................على النيب دمحم )ص( و ىي أفضل الليايل. ليلة القدر

./ أكمل اآلية مع الضبط ابلشكل 3  

مَِّن اهْلَُدٰى َواْلُرْرقَاِن َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّْهَر ......... َوَمن َكاَن  َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُنِزَل ِفيِو ......... ُىًدى ِلّلنَّاِس َوبَيَِّناتٍ  ﴿
ٍم ُأَخَر يُرِيُد اللَـُّو ِبُكُم ......... َواَل يُرِيُد ِبُكُم .........  ٌة مِّْن َأايَّ ُوا اللَّ َمرِيًضا َأْو َعَلٰى َسَرٍر َفِعدَّ َة َوِلُتَكِبِّ ـَو َعَلٰى َما َوِلُتْكِمُلوا اْلِعدَّ

                                                      082سورة البقرة اآلية ﴾           َىَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 
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http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/03ta/islamischer_kalender.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/13shin/schaban.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/13shin/schawwal.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/14Sad/fasten.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/24mim/muhammad.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/01alif/ALLAH.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/23lam/nacht_der_bestimmung.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/24mim/muhammad.htm


 

 

 الموضوع الثبني 

ولكنو كان يدعو ’ عبادة هللا وحده ونبذ عبادة األصنام  فأخذ يدعو الى’ بدأ النبى ملسو هيلع هللا ىلص يستجيب ألمر هللا  لسند :  ا
فمم يكن عميو الصالة و السالم يظهر ’ الى ذلك سرًا حذرًا من وقع الماجأة عمى قريش التى كانت متعصبة لشركها ووثنيتها 

 .  ابقةولم يكن يدعو إاّل من كانت تشده إليو صمة قرابة أو معرفة س’ الدعوة فى المجالس العمومية لقريش 

فأمر هللا رسولو أن يصدع ’ ثم دخل الناس فى اإلسالم أرساال من النساء و الرجال حتى فشى ذكر اإلسالم بمكة وتحدث بو 
وكان بين ما أخفى رسول هللا أمره واستتر بو إلى أن أمره هللا ’ وأن يبادى الناس بأمره وأن يدعو إليو ’ بما جاءه من الحق 

سنين من مبعثو . ثم قال هللا لو : ) فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين ( وقال لو : ) وأنذر  تعالى بإظهار دينو ثالث
 .  واخفض جناحك لمن إتبعك من المؤمنين وقل إنى أنا النذير المبين (’ عشيرتك األقربين 

 األسئــــلة

                                  الصحيحة:أمام اإلجابة   (√ ) اخلاطئة وعالمةأمام العبارة  ×()/ ضع عالمة 0
.  (.....آمن مجيع أىل مكة ابلرسول )ص( يف بداية دعوتو .)   -     
.  (.....ىاجر الرسول )ص( من املدينة إىل مكة .)   -     
.  (....بدأ الرسول دعوتو سرا .)   -     
.  (.....املنورة.)  رافق علي بن أيب طالب الرسول )ص( يف ىجرتو إىل املدينة  -     
.  (......من النساء.)  خدجية أول من أسلم  -     

أكمل مايــــلي .  /4  
......................استمرت  الدعوة سرا مدة ............... -  
أول من آمن من الرجال ىو .................................... -  
(......................................................ملا نزل قول هللا تعاىل) بدأت الدعوة اجلهرية -   

 ..................................... استمرت دعوة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف مكة  -

 الرَِّحيِم ﴾﴿ ِبْسِم اّللِّ الرَّمْحَِن                            .أكمل السورة مع الضبط ابلشكل  /  3

 
َفَأمَّا َمْن  ﴾ٗ﴿ ﴾ِإنَّ َسْعَيُكْم َلَشّتَّ ٖ﴿ َوَما َخَلَق الذََّكَر َواأْلُنَثى ﴾ٕ﴿ .............................. ﴾ٔ﴿ َواللَّْيِل ِإَذا يـَْغَشى

ْغَن َوَأمَّا َمن  ﴾ٚ﴿ ...........................﴾ٙ﴿ َوَصدََّق اِبْْلُْسَن  ﴾٘﴿ َأْعَطى َواتَـَّقى وََكذََّب  ﴾ٛ﴿ َبََِل َواْستـَ
ُرُه ِلْلُعْسَرى ﴾ٜاِبْْلُْسَن﴿ َوِإنَّ َلَنا  ﴾ٕٔ﴿ ............................ ﴾ٔٔ﴿ َوَما يـُْغِِن َعْنُو َمالُُو ِإَذا تـََردَّى ﴾ٓٔ﴿ َفَسنـَُيسِّ

َوَسُيَجنـَّبـَُها  ﴾ٙٔ﴿ الَِّذي َكذََّب َوتـََوىلَّ  ﴾٘ٔ﴿ َىا ِإالَّ اأْلَْشَقىاَل َيْصاَل  ﴾َٗٔفَأنَذْرُتُكْم ََنرًا تـََلظَّى﴿ ﴾ٖٔ﴿ َلْْلِخَرَة َواأْلُوىَل 
ِإالَّ ابِْتَغاَء َوْجِو رَبِِّو  ﴾ٜٔ﴿.................................... ﴾ٛٔ﴿ الَِّذي يـُْؤِت َماَلُو يـَتـَزَكَّى ﴾ٚٔ﴿ اأْلَتْـَقى
 ﴾ٕٔ﴿ َوَلَسْوَف يـَْرَضى ﴾ٕٓ﴿ اأْلَْعَلى

 



االسم والّلقب :   
................................. 

       
 
 

 
يشَّ ُُجَْلٍ  ِبَي  ُيَنيِس ُيَهي:   ن(2)األول ةمر نال   ِ ْش ُُ

o  َع ِليُّ بُن َأِب طَالٍب  .                                     . ِإَماطَُة األََذى َعِن الطَّرِيِق. 

o  ُل َمْن َأْسَلَم ِمَن اأَلْطَفال  .َخِدي َجة بِْنُت ُخَويِْلد .                                     . َأوَّ

o                                      .   َدَقة ُل َمْن َأْسَلَم ِمَن   ِمْن أَنْ وَاِع الصَّ   الِنَساء.. َأوَّ

o    ُتّصلَّى ََجَاَع ةً                                              َص الَُة اْلع ِي ِد .                                      

               

 اُذُْكر أرَْكان اإِلميََان.:  ن(2)الثّيين ةمر نال
 . اإلميَان..............................-2اإلميَان................................    -0

 . اإلميَان..................................-4اإلميَان.................................        -3
     

 َأِاْب بي   ح،ح  أو  خيطئ   ن اْلَُمْش الةيل، : :( ن3)يلثالثّ  ةمر نال
 

 ............ *الَمالئَِكة َمْخلُوقاٌت َخلَقََها هللا من نُوٍر.

 
 

وُم هو   ........... االْمتِنَاُع عن األَْكِل فَقَْط.*الصَّ

 
 
 

َجاِل هو علي ابن أبي طالب )كرم هللا وجهه(. ُل من آََمَن من الّرِ  ......... *أَوَّ

 
 

 
 

 

   

َُِةيبَ َ  :ن(3)الرَّابع  ةمر نال ِمْش  ُْ  .آل َ ا َأ
 ............ـ......َواْلُمْؤِمنُوَن ُكلٌّ آَمَن بِ  ...........بَِما أُْنِزَل إِلَْيِه ِمْن  .............آَمَن "
ُق بَْيَن أََحٍد ِمْن ُرُسِلِه َوقَالُوا َسِمْعنَا  .............وَ  .............وَ  ..............وَ  اَل نُفَّرِ

 582 "َوأََطْعنَا ُغْفَرانََك َربَّنَا َوإِلَْيَك اْلَمِصيرُ 
 
 

      ْبِالتَّْوِفيقِ   َمَع َتَمنِّيَ اِتي َلُكم  
 

 اإلخةة َروخَ س،ُي ادمحمابةُا ،   : 
 ابةُا َ املسةةى: الرابِف 

 

 الفصل األّول اختبار
 سالمية اإلفي التربية  

    2014/2015 الِفيم الُراسَ:       

 لفعيي الةيل :              .     



 السنة الخامسة ابتدائي: .....................................                                                                                      االسم واللقب

 4102/4102لسنة الدراسية : ا                                       ...........................                                                           ابتدائية 

 اختبار الفصل األول في التربية اإلسالمية                                         

 السؤال األول :     اربط بين الشطر األول وشرحه في الشطر الثاني 

ور ــــــــاألم*  اجعل صوتك منخفضا                          * األمــــــور  زمــــــ ع  

اعتدل في سيرك   *                         *  دكـــــــر خـعـــتص -  

العظيمة األمور *                         *ك  ــيـي مشــاقصد ف -  

 تتكبر على الناس  *                        *أغضض من صوتك  -

 أكمل اآلية الكريمة التالية    السؤال الثاني :

 

  وان تصبهم حسنة)) 
.................................................................................................................................................................................................................. 

 
 

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

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

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

 

 ) ص ( أو ) خ ( أمام كل عبارة مع تصحيح الخطــــــــأ : اجب بــ التمرين الثالث

 

 سنة  221عاش النبي نـــو ح عيه السالم يدعو قومه  .0
...................................................................................................... 

 

 أركــــــــــــــــــــــان الحــــج سبعة  .4
...................................................................................................... 
 

 اإليمان بالقضاء والقدر هو الركن الخامس من أركان اإليمان .3
...................................................................................................... 

 

 يتقبل المسلـم قضـاء هللا بـنـفس راضـية ومطـمئـنة  .2
...................................................................................................... 

 

 االستـــقامــة تكون بالـقــــــول و الفعــــــــــل  .2
...................................................................................................... 

   

 اإلمضاء:      ..                                                               األستاذ                               



                                                                              : السىـت الخامسـت ابتذائيالقسـموزارة التربيت الوطىيت                                                                           

 10/12/1104: اإلجراء تاريخ                                                               مذيريت التربيت لواليت إيليسي

 د 34: المـذة                                           تـذائيـت ـ إن أمىـاشمذرست ابـه تومرث االب  

 

    ﴾اإلسالميت في مادة التربيت  الثاوي ر﴿ االختبا

                                                                                                                      

 :استعـن ابللـو وأجب بعنـايـة دون تشطيب 
 

 هللا تعاىل: قال: (ن 5,2) األول السؤال

اا النَِّبه  " اِذيًرا َيا أَُّيه ن ا وا ً ُمباّّشِ اِهًدا وا لْنااكا شا َّنَّ أَْرسا
ِ
ِنرًيا ) )45( ا اًجا مه ِِسا ْذِنِه وا

ِ
ِ ِِب َلا اَّللَّ

ِ
اِعيًا ا دا  "(64وا

  ن( ,152) ها. استخرج ا   ص اتوصف هللا تعاىل الّنيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلصيف اآليـة الكرميــة  .1
 ن( ,052) ى هللا عليو وسلم؟سول صلّ الرّ  ما ىي معجــزة   .2
 ن(1). ما مها؟ يِ قِ ل  ى هللا عليو وسلم ا  اشت ِهر الرسول صلّ  .3

  :(ن3) الثاين:السؤال 

 ما ىي؟ أمور م هّ ـة.اىتّم بثـالثــة  صّلى هللا عليو وسّلم إىل الدينةِ  سول  ا ىـاجر الرّ لّ 

  (:5,1السـؤال الثـالث )

 حساهبم"........................................................................................................................................" فذكّر أك ل اآلايت: 

 ن(: 30الوضعيـة اإلدمـاجيـة )

 إّن الغّش سلوك ذميم، يؤدي إىل فسـاد اجملت ع وىالكو.

 تبّي فيهاأسطر،  8فقرة ال تتجاوز يف انطـالقا من ىذه العبارة، واعت ادا على ما درسـت، وّسـع ىذه ال كرة    
 مدّع ا إجابتك حبديث نبوي شريف.و، ـــ، وكيف تتّم حماربتاجملت ع على آثـار الغشّ 

 

 ابلتوفيــق                                              5/5الص حــة                               انتهـــى           
 وشبكــت التقويم التصحيح الىمورجي

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura33-aya45.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura33-aya45.html


 العالمة اإلجابة الن وذجية عناصر اإلجابة
  

 اجلواب األول
 الص ات اليت وصف هللا تعاىل هبا نبّيو ىي:ـ 1

 ـ داعيــا   ـ سراجا منريا.شاىدا ـ مبشرا ـ نذيرا   
 
152, 

 
 
 ,052 ـ معجزة النيب ملسو هيلع هللا ىلص ىي: القرآن الكرمي.2 ,25

 2× ,05 ـ اشتهر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ابلصدق واألمانـة.3

 اىتّم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بعد اهلجرة بـ: اجلواب الثاين
 د الدينة.ـ عهر والهاجرين الصلح بي األنصـا بناء السجد ـ

 
1 ×3 

 
3 

 
 اجلواب الثالث

 إك ال اآلايت: 
ال من توَل وكفر " فذكّ  منا أ نت مذكّر، لست علهيم مبصيطر ا  ر ا 

َيهبم مّث أ ن علينا  لينا ا  ّن ا   حساهبم"فيعذبه هللا العذاب ال كرب، ا 

 
052, ×6 

 
1., 

 
 

الوضعية 
 اإلدماجية

 

 

 التقومي الؤشرات العايري
 

 وجاىةال
 والالءمة 

 أسطر( 00ـ يتقيد ابحلجم الطلوب )
 يعرف الغش،°  
 يذكـــر آثــار الغـــش،°  
 يبي كيف تتم حماربتــو.°  

052, 
052, 
05, 
05, 

 
 االنسجام

 ة. يدام االستشهادات الناسبة للتعلـ استخ
 ـ تسلسل عناصر اإلجابة وتسلسلها.

 ة، عرض، خامتة(يبا منطقيا. )مقدمتـ ترتيب األفكار تر 

052, 
052, 
052, 

 
 اإلتقان 

 ـ حسن توظيف العارف الكتسبـة وفقا لتطلبات اإلجابة.
 ـ حســن عرض اإلجابـة.
 ـ وضوح الكتابة ودقتها.

052, 
052, 
052, 

 
 
 
3 

 



ت

اتهته

تهتاه

3 

 نقط

ت

عته

تعتعا

غاع

تهنن

 ع

5غريس مفتشية التربية والتعليم االبتدائي  

انيفصل الثاختبار ال  
الخامسة ابتدائيالمستوى:   

  ساعة ونصفالمدة:  مدرسة بن كرامة مختار ــ الدردارة
تربية إسالميةالمادة:  2015مارس  10تاريخ اإلجراء:    

 .....................................................................:االسم .............................................................اللقب:                

  ن 03                                                                                               :السؤال األول

 اربط كل آية بالسورة المناسبة لها:
  چۋ     ٴۇ   ۈ   ۈ  چ 

 الغاشية
 الفجر
 البلد

 چے       ے     ھ  ھ     ھھچ 

 چڭ      ڭ   ڭ ڭ  چ 

 چې   ې ې  چ 

 ن 3.5                                                                                             :السؤال الثاني

 يناسبها مما يلي: ضع أمام كل آية ما
 العمل لآلخرة التواضع ــــ الفساد في األرض ـــ العمل في الدنيا ــــ اإلحسان في العمل ــــ ـــ اإليثار ــــ ون تعاال

 .................................                                                77: القصص چ   ىئىئ ېئ   ېئ     ېئ ۈئ  چ 

 ................................                  9: الحشرچ ی    ی       ىئ     ىئ   ىئ ېئ    ېئ چ 

 ...................................                                        77: القصص چ  جئی  ی ی    ی   ىئ چ 

 ................................                                     2: المائدةچ ۇئ وئ     وئ   ەئچ 

 .................................                               77: القصص چ وئەئ     ەئ  ائ    ى     ائ ى  چ 

 ................................                            19: لقمانچ مت  خت   حت    جت   يب    ىبچ 

 .................................                               77: صالقص چ ۈئۆئ  ۆئ  ۇئ    ۇئ     وئچ  

 ن 02                                                                                               :السؤال الثالث

 :المرافق الجدول في الّتالية األعمال أصنف
ُُفيُجاِهَزًةُاإِلجاَبةَُُِلَزميليُأ ْعطيُــُالطَّريقَُقطِعُعلىَُعـجوٍزُُمساَعـَدةُ  ُُُُُُُُُُُُُُُُُُالسَّالمُِإْفـشاُءُــااِلْمِتحان

ُِخياَنةُ ُــُِبالَعْهــدُالَوفاُءُــُالميزانُفيُالتَّـْطـفـيُفُــُالجـيـرانَُمَعُالَحيَُِّتـْنـظيُفُــُإْخـوانـيَُمعُالتَّواُضُعُــ

ُ.اأَلماَنة



 

                                                                                               ن   1.5                                                                                            :  الرابـعالسؤال 

   .حياةالفي ائد التعاون نا فوعن ذلك مبي احك ؟لفتم بهعمل ك   على مرة مع رفاقكتعاونت هل 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 :النهائية مةالـالع                                        

 الـعــداوة والـكــراهـيـةيـنـشـر  والّتـعـاون  ة ّبـحـمـر الـشـنــي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



  

    

  

  :ار  آ ر :      ا اول

-                                                         ََِ ٍَِ ٌهُُو                             *ا  

-                                                 ِِْا َط َ َنَُ و  

-                    َ ِْ إ ٌَط ُ َ                                                      *ا  

  َِِْ ِدإّن َر -

 

 :ا ا أ : ما ا 

                                  و  ا  ل ال ر  ) : أ  ْ.........................................................................(  

 

  أو  أ  : ا ا 

  )     .................(    اون  ا وا  اس                 - 

- ق اا  ا                                 ).................     (  

- د ا دي إ ا                              ).................     (  

-               ا  و ة اب مو  ).................     (  

  

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

 

    

   

  

  :ار  آ ر :      ا اول

-                                                         ََِ ٍَِ ٌهُُو                             *ا  

-                                                 ِِْا َط َ َنَُ و  

-                    َ ِْ إ ٌَط ُ َ                                                      *ا  

  إّن َرَِِْ ِد -

 

 :ا ا أ : ما ا 

                                  و  ا  ل ال ر  ) : أ  ْ.........................................................................(  

 

  أو  أ  : ا ا 

  )     .................(    اون  ا وا  اس                 - 

- ق اا  ا                                 ).................     (  

- د ا دي إ ا                              ).................     (  

-               ا  و ة اب مو  ).................     (  

  

 شـــمــــاال 1945مــــاي  8مـــدرسـة 

 :.......................................................االسم واللقب

 2014/2015: السنة الدراسیة

 (    )الســنـــة الخامسة : المستوى

  اإلســالمــــیةالتربیــــــة فــــــي نشـــــاط  الثانيامتحـــــان الفصـــــل 

 شـــمــــاال 1945مــــاي  8مـــدرسـة 

 :.......................................................االسم واللقب

 2014/2015: السنة الدراسیة

 (    )الســنـــة الخامسة : المستوى

  اإلســالمــــیةالتربیــــــة فــــــي نشـــــاط  الثانيامتحـــــان الفصـــــل 

 العالمة

 

 العالمة

 



 
المستوى  :  الخامس ابتدائي                االسم واللقب : .................................................                                                               

  

 4102/4102السنة الدراسية :                                                                                               .…………………………………مدرسة 

 اختبار الفصل الثاني في التربية االسالمية
 

 انُشاط االول : اكتب اسى انسىرة أياو كم آيت       

 

............................................................هذِ اآليت يٍ سىرة      )) يَتِيــــًاً ذَا َيْقَزبَــــت ((        

 

........................................................... هذِ اآليت يٍ سىرة      ــىٌ انيَتيــــى ((تُْكِزيُ  )) كالَّ بَْم الَّ         

 

ٍُ وال يُغُْي يٍ جـــىعٍ ((        ًِ .............................................................. هذِ اآليت يٍ سىرة      )) وال يُْس  

 

 انُشاط انثاَي : أكًم يا يهي : 

 

وَ ..................................................  ...........ـ اشتهز انزسىل ملسو هيلع هللا ىلص بـــ                       ........... .........................................................  

..............................................................................ـ يعجزة انزسىل ملسو هيلع هللا ىلص هي            

 

 انُشاط انثانث : أجب بــ  ) ص ( أو ) خ ( أياو كم عبارة يع تصحيح انخطأ 

 

فراد األسرة وتُْخَرُج بعد صالة العيد )   ..   (ار الزكاة صاعْين على كل فرد من أمقد/ 10  

.....................................................................................................................................................................................................ــ   

فعل من أفعال الخير )   ..   (/ التّْيِسيـــر على َمْن أثقلته الدّيون وعجز عن تسديدها 14  

......................................................................................................................................................................................................ــ   

والبغضــــــــاء بين الناس  )   ..   ( / التعاون ينشر العداوة10  

..............................................................................................................................................................ــ   

الطيب المفيد )  ..  ( معناها الكالمذُِكَرت في حديث زكاة الفطر  / كلمة " اللّغــو " التي12  

..............................................................................................................................................................................................ــ   

 النشاط الرابع :   أكمل اآلية الكريمة 
 

..............................( وإذا 4)....................................................................................................................................( الذّين 0)) َوْيٌل ِلْلمطففين )  

 
 

  

( 2ٍ)..........................................................................................................................( أالَ يَظنُّ 0)......................................................................................  
 

 
(  ((6)......................................................................................................................( يْوَم يقوُم 2)..................................................     ِليَْومٍ   

امضاء الولي   :                     .....                        ..…………بالتوفيق    االستاذ  :                 



 اُظق:اُقبٓس إثزلائ٢                                                           اثزلائ٤خ أُٝؼي٣ي اُؾبط     

    ه اُلظَ االٍٝ ك٢ اُزوث٤خ اإلسال٤ٓخافزجب                   ٓوبؽؼخ ث٢٘ هاشل   

 ٖٓ ٝطب٣ب ُؤبٕ اُؾ٤ٌْ: -:اُٞػؼ٤خ األ٠ُٝ

 1.......................................2....................................3................................ 

 أٗٞاع اُطٞاف ك٢ اُؾظ صالصخ: -

 .ؽٞاف..............................3. ؽٞاف........................... 2ؽٞاف............................  – 1 

 :ػغ ؽوف )ص( أٓبّ اُؼجبهح اُظؾ٤ؾخ ٝؽوف )ؿ( أٓبّ اُؼجبهح اُقبؽئخ :اُٞػؼ٤خ اُضب٤ٗخ

   ٕاُؾظ ٛٞ اُوًٖ اُقبٓس ٖٓ أهًبٕ اإل٣ٔب 

  ٣زوجَ أُسِْ هؼبء هللا ٝهلهٙ ث٘لس سبفطخ ٝهِوخ 

  ّاإل٣ٔبٕ ثب٤ُّٞ ا٥فو هًٖ ٖٓ أهًبٕ اإلسال 

 ثبإلسبءح ٣غت ػ٠ِ أُؤٖٓ إٔ ٣وك اإلسبءح  

 أًَٔ ثٔب ٣٘بست: اُٞػؼ٤خ اُضبُضخ  

 .......................... ٞٛ أفجوٗب هللا ك٢ سٞهح ُؤبٕ ثإٔ أٌٗو األطٞاد....... 

 .............................ٞٛ ّاُؼوبة اُن١ سِطٚ هللا ػ٠ِ هّٞ ٗٞػ ػ٤ِٚ اُسال 

 ..............................إما طِؾذ األسوح طِؼ 

  ٝٓالئٌزٚ ًٝزجٚ ٝهسِٚ ٖٓ أهًبٕ......................................اإل٣ٔبٕ ثبهلل 

 ..............................................................َأؽبع هللا ٝهسُٞٚ كف ٖٓ 

 :أًَٔ هٍٞ هللا رؼب٠ُ:اُٞػؼ٤خ اُواثؼخ 

 (..........................................................................................11)هزؾْ اُؼوجخ )) كال ا 

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

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

 ...............................................................................ػ٤ِْٜ ٗبه ٓٞطلح ((.

 

 

 

 

 

 اإلسْ:..........................

 

 اُِوت:..........................

 إٓؼبء ا٢ُُٞ أُالؽظخ اُؼالٓخ

   



 

م 1025/1026 ة ابتدائيخامسلسنة المدرسة عمر بن الخطاب االبتدائية                         ا     
 اختبار  الفصل األول  في مادة  التربية االسالمية               المدة:2ساعة

                                                                     
 السؤال األول:  

:اآلية الٌاقصة كتابةول اك  

 

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

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

. ......................................................  
 السؤال الثاني:

 ذكر هللا تعالى على لساى لقواى ّصاياٍ البٌَ، اذكر خوسا هٌِا. 

 

 السؤال الثالث:

 أكول :

................................................ّ  .........................................*أرسل هللا تعالى ًْدا إلى قْهَ لـ    

........................................ّ هع ذلك لن.........................َ*بقي ًْح عليَ السالم يدعْ قْه  

  ...................................................جزاء...............................................قْم ًْح بـ أُلك هللا تعالى
. 

 السؤال الرابع:

 تب في االطار )صذيخ( أّ )خاطئ(اك

 اإليواى بالقضاء ّالقدر ُْ ركي هي أركاى االسالم -

     ٌا هي أركاى الذجـــــــــــــطْاف الْداع ليس رك -
 ..................

. 
 

     اءة باالساءةـــــــــيجب على الوؤهي أى يرد االس -
 ..................

. 
 

       توع كلَــــــــــــــاذا صلذت األسرة صلخ الوج -
 ..................

. 
 

     لي.ــــــــــالصالة فال يص اذا عجز الوريض عي -
 ..................

. 
 

 

 
 بالتْفيق                                                          

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



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
                               وزارة التربية الوطنية

 المســـــتوى : الخامسة ابتدائي            اختبار الفصل األول في التربية اإلسالمية                تربية لوالية الجلفةــــمديرية ال

       2106/  2102السنة الدراسية :                                                                                  ( 2ابتدائية : عالوة يحي ) المقاطعة 
 المــــــــــــــــدة : سـاعة ونصف                     بالجــــــــــــــــــلـــــــــــفة                                                                         

  : لتمرين األولا

 :  ة  ار  ب  ع   ل   ك   ام  م  ( أ   ئ  اط  ) خ   ( أو    ٌح  ح  ) ص   ع  ض  

ٌر ر  اف  س  الم   -                               ..............................            ن  ٌ  ت  ع  ك  ب ر  ر  غ  ً الم  ل   ص  ٌ   فً  التَّمص 

     .............................           ا.س  ال  ى ج  لَّ ا ص  م  ائ  ل   ة  ل  الصَّ  ن  ع   م  ل  س  الم   ز  ج  إذا ع    -

ك ان  اإلس ل م    - ن  أ ر  ن  الثال ث  م  ك  جُّ ه و  الرُّ  .............................             . ال ح 

ــــوح  ب الطُّ ع ال ب   - م  نـ   .............................                       .ــوف ان  هللا ل و 

ن  ل م  ٌ س   - م  م  ه  ٌ تٌ  مَّ ض  ر  اء  ب س ب ب  م  ال  ال م  ت ع م  ع  ا س   ..............................        .ت ط 

  : لتمرين الثانيا

ه   ام  ً ل  ت  الَّ  ن  اس  ن  م  ال   اج  ح   ر  ك  ذ   ج   ا أ ث ن اء  ح   :  ار  إط  ب   ج   ح  ال   ان  ك  ر  أ   ط  ح  أ   ـ ب ه 

  

ة         و  ر  ال م  ف ا و  ٌ ن  الصَّ ً  ب  ة       -   ات  ر  م  الج   ً  م  ر     -السَّع  اف  اإلف اض  اء   ب  ر  ش      -      ط و    -م   ز  م  ز   م 

 

ف ة       ل وف  ب ع ر  ام       -ال و  ـر  ح          -     اإل 

  : لتمرين الثالثا

ْنََخْرَدٍلَفَ َتُكنَِفََصْخَرٍةََأْوَِفَاْس َماَواِتََأْوَِفَاأَلْرِضَ َِْطيٌفََخِبرٌيََيَبُ ََن َِإن  َهاَِإنََتُكَِمثْ َقاَلََحب ٍةَمِّ َُِإن َاَّلل ََ َيَِْتَِِبَاَاَّلل 
(ََولَُتَصعِّْر01ََواْصِِبََْعَلىََماََأَصاَبَكَِإن ََذَِْكَِمْنََعْزِمَاألُُموِرَ)َ(ََيَبُ ََن ََأِقِمَاْص الَةََوْأُمْرَاِبَْْمْعُروِفََواْنَوََعِنَاُْْمنَكر06َِ)

َُكل َُمَْتاٍلََفُخوٍرَ) (ََواْقِصْدَِفََمْشِيَكََواْغُضْضَِمنََصْوِتَكَِإن 01ََخد َكَِْلن اِسََولَََتِْشَِفَاأَلْرِضََمَرًحاَِإن َاَّلل ََلَيُِب 
*َمنَسورةَْقمانَ*َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ(01َْصَواِتَََْصْوُتَاْْلَِمرِيَ)َأنَكَرَاألََ  

( وصاٌا لممان البنه:4) استخرج من هذه اآلٌة -  

                                    : لتمرين الرابعا

 :ل  ك  الشَّ ب   ط  ب  الضَّ  ع  ى م  ال  ع  ت   هللا   ل  و  ل   ل  م  أك  

............................................................... ...............................................................(...........................1) د  ل  ب  ا ال  ذ  ه  ب   م  س  ل  أ   ) ال  

 ( 6ا )د  ب  ل   اال  م  .....................................................................................................................................................................

 

 *َابْتوفيقَمعَأطيبَاّْتمنيات*0/0َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََاْصفحةَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ



 5105/5106السنة الدراسية                      ي                   مدرسة الشيخ البشير االبراهيم

 المسم :السنة الخامسةالتلميذ :

 الفصل االول تربية االسالميةاختبار في ال

 التمرين االول:
 :ال أو بنعم أجب
مرسل نبي الحكيم لقمان. 
قوية برياح السالم عميه نوح قوم هللا عاقب. 
المجتمع فسد األسرة فسدت إذا. 
باإلحسان اإلساءة يرد نالمؤم.
 بنفس مطمئنة راضٌة ٌتقبل المسلم قضاء هللا. 

 :ثانيالتمرين ال

أحكام ٌحثه فٌها على الصبر على الشدائد أذكرها  6ذكر لقمان فً وصٌته البنه   

1 -........................................................................................................  

2 -.........................................................................................................  

3 - .......................................................................................................  

4 -  ..................................................................................................... 

 ..................................................................................................... ـ5

 ........................................................................................................................ ــ 6
 

 :رابعالتمرين ال
 أركان الحج بإطار :   احط 

 

  -شرب زمزم       -     الطواف        -رمي الجمرات      -  السعي بين الصفا و المروة

 

 اإلحرام     -   ولوف عرفة

 

 التالية اآلياتاكمل التمرين الخامس:
 .....................................................ومن احسن قوال ممن دعا الى هللا و..........................﴿

........................................................................................................................
 ﴾اال ذو حظ عظيم.........................................................

 



 

 السنة اخلامسة ابتدائية أيب بكر الصديق                                                مستوى
 5102/  5102                                                        سعيد عتبة ورقلة   

 نشاط الرتبية اإلسالميةاختبار الفصل األول يف 

 * التمرين األول :
 صل كل عبارة مبا يناسبها  

 اتصف لقماف      .             . من صفات ادلؤمن 
 . مزعج و قبيح              الصوت العاِل     .

  االعتداؿ ِف السري .              . ابحلكمة
 * التمرين الثاين : 
   اذكر أركاف احلج 

- ................................................ 
- ............................................... 

- .............................................. 

- .    ............................................. 
 * التمرين الثالث : 

 أجيب بػ ) صحيح ( أو ) خاطئ (   
 )                (                  أركاف اإلدياف مخسة -
 )                ( من صفات األسرة الصاحلة التعاوف  -

 (    )                    ادلؤمن يرد اإلساءة ابإلحساف -

 )                ( أىلك هللا تعاىل قوح نوح ابلزلزاؿ   -

 التمرين الرابع :* 
 أجب عن السؤاؿ التاِل  

 ؟ بلدمب أقسم هللا تعاىل ِف سورة ال
.............................................................................................. 

 موفقوف إف شاء هللا                                 



 

 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌممراطٌة الشعبٌة

 الوطنٌةوزارة التربٌة 

 2015/2016السنة الدراسٌة :                                                     مدرســـة : .......................

                                                                                                                                      المدة : ساعة ونصؾالمستوى : الخامسة ابتدائً                                                          
                                                    

   

 ضع )صحٌح( أو )خاطىء( أمام كل عبارة :   : التمرين األول   

 المسافر فً التمصٌر ٌصلً المؽرب ركعتٌن - 

 إذا عجز المسلم عن الصالة لائما صلى جالسا -

 الحج هو الركن الثالث من أركان اإلسالم -

 عالب هللا لوم نوح بالطوفان -

  من لم ٌستطع استعمال الماء بسبب مرضه ٌتٌمم -

  الجواب الصحٌح : اختر   : التمرين الثاني  

 

 * مـن أركــــــــان الحـــــــــج :                                                                      

     لممـــــــان ابنـــــــه بـــ :* أوصى 

 * أمـــر هللا سٌدنـــــا نــــوح بـــ : 

 

 

 أكمل اآلٌة بالكلمات اآلتٌة :  : التمرين الثالث   

 )الكاظمٌن ، الّسّراء ، العافٌن ، ٌحب ، الناس (          

ٌْــَظ و.............َعـِن ............       لال هللا تعالى :" الّذٌَن ٌُنِفموَن فً ............ و الّضّراء و............. الؽَ

 وهللاُ .........الُمحسنٌَن .            

 اختر لكل عبارة فً )أ( بما ٌناسبها فً )ب(    : التمرين الرابع   

 )ب(        ( أ)

 من صفات المؤمن                                                  على كل مسلم مستطٌع          

 فرض هللا الحج                                                       رد اإلساءة باإلحسان         

 صلح المجتمع كله           ٌتمبل المسلم لضاء هللا                                            

 إذا صلحت األسرة                                                     بنفس راضٌة ومطمئنة              

 التربٌة اإلسالمٌةاإلختبار األول فً مادة 
 

 شرب ماء زمزم اإلحرام رمً الجمرات

 الصوت العالً التكبر على الناساإلعتدال فً السٌر

 صناعة السفٌنة احٌاء الموتى ذبح ابنه



         5102/5102: العام الدراسً                          امتحان الفصل الثانً                               منصوري رابح: المدرسة االبتدائٌة

النشاط  الصف الخامس ابتدائً                   فً مادة التربٌة االسالمٌة                                                                           
 ن(0ٌلً ) أجب عن مااألول: 

 ..............................................و ..............................................  اتصف النبً ملسو هيلع هللا ىلص بصفتٌن هما

 ......................................................................... معجزة النبً ملسو هيلع هللا ىلص هً

 ن( ..5جد سورة كل آٌة من اآلٌات التالٌة:  )  النشاط الثانً:

 لٌس لهم طعام إال من ضرٌع                                      ســـــــورة الفـــــــجر 

                      ســــــورة الغـــاشٌـــة          أفال ٌنظرون إلى اإلبل كٌف خلقت 

 وجاء ربك والملك صفا صفا                                      ســـــورة البـــــلـــــــد 

                  لقد خلقنا االنسان فً كبد 

         ارجعً إلى ربك راضٌة مرضٌة 

 ن( 5.2ضع صحٌح أو خاطىء أمام كل عبارة : )  النشاط الثالث:

 .................................  من كمال اإلٌمان أن ٌحب االنسان الخٌر لنفسه فقط -
   

 .................................  أول عمل قام به النبً ملسو هيلع هللا ىلص هو المؤاخاة بٌن المهاجرٌن واألنصار -
   

 .................................  الغش سلوك ذمٌم أرشدنا اإلسالم إلى تركه -
   

 .................................  ستر المسلم وعدم التجسس علٌه ونشر أخطائه واجب -
   

 .................................  من السلوكات الجمٌلة اإلضرار بالبٌئة وتلوٌثها -
 

 ن( 5.2) صنف األعمال اآلتٌة فً الجدول:: النشاط الرابع

 – عٌادة المرٌض -المساهمة فً تنظٌف الحً  –بٌع بضاعة فاسدة  –الوفاء بالعهد  –إفشاء السالم  –إقراض المال للمحتاج 

 أداء الواجبات نحو األسرة. –الكف عن إٌذاء الناس  –أداء األمانة  –تقدٌم إجابة امتحان جاهزة للغٌر 

والكراهٌةٌنشر العداوة  ٌنشر المحبة والتعاون  

  

 

 ن( ..0): النشاط الخامس

التعاون ٌنشر المحبة والثقة بٌن الناس وٌجعلهم أقوٌاء متماسكٌن، أما تفرقهم فٌجعلهم ضعفاء متخاذلٌن عرضة لطمع األعداء، 

أكتب الحدٌث الدال على ذلك قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ) المؤمن 

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

 بالتوفٌــــــــق ( رواه البخاري                                                      ........................................................................................................................ 

 



  2015/2016ابتذائُت أونؼشَش انحاد بٍُ راشذ                             انؼاو انذراطٍ:

 انًظتىي:انخايض إبتذائٍ

 انخاٍَ كٍ َشاط انتزبُت اإلطاليُت ماختبار انلص

 (اهزأ وتًؼٍ حى ضغ كٍ كم جذول يا َُاطبه:4

 اىتجظض  –اىغش  –األٍاّح  –اى٘فاء  –اىت٘اضغ  –اىظيٌ  –إفشاء اىظالً  –اىتنافو 

 َظبب انؼذاوة وانكزاهُت َُشز انًحبت وانتؼاوٌ

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

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

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

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

ٍِ ّفض ػِ ٍؤٍِ مزتح ٍِ مزب  >>:قاه رط٘ه هللا ملسو هيلع هللا ىلص :(أكًم كتابت األحادَج انُبىَت اِتُت0

 اىذٍّا ّفض هللا ػْٔ..........................................<< رٗآ اإلٍاً ٍظيٌ.

 >>تغ ٕذا ػيى حذج ٕٗذا ػيى حذج فَِ.............................................<< رٗآ اإلٍاً أحَذ

 .....................تؼضا << رٗآ اىثخاري>>اىَؤٍِ ىيَؤٍِ ماىـ............................

 >>ال ٌؤٍِ أحذمٌ حتى...............................................ىْفظٔ << رٗآ اىثخاري ٍٗظيٌ.

 (اهزأ وككز ، حى اربظ بٍُ انجشئٍُ انًتُاطبٍُ:3

 ٌٍْٖػيَْا رط٘ه هللا ملسو هيلع هللا ىلص                          ٌْشز اىَحثح ت

 تؼاُٗ اىْاص ػيى اىثز                                           فً طاػح هللا تؼاىى

 رغثْا رط٘ه هللا ملسو هيلع هللا ىلص                        ٌجؼيٌٖ أقٌ٘اء ٍتَاطنٍِ

 تؼاُٗ اىجٍزاُ ٍغ تؼضٌٖ                                     اىحاله ٗاىحزاً

 كتابت اَِاث انُاهصت: (تذكز حى أتًى4

 قاه تؼاىى >>أىٌ تز مٍف فؼو رتل تؼاد،...............................،......................................

...............................،....................................،..................................................

...............................،.....................................،.................................................

 ...............................،....................................ىثاىَزصاد << ط٘رج اىفجز..................

 

 -بانتىكُن  -



 

   2015/2016   مد سة عمر بن  لخطا   البتد ئية                          لسنة  لخامسة  بتد ئي 
ساعة1               لمد :  ختبا   لفصل  لثاني في ما    لتربية  الس مية  

                                                                     
:  انسؤال األٔل  

 ادرس وً  يت وزيّت في اٌضذٚي اٌخبٌي:

 **  **     

**  **  

** **  

 سٕسح انفــــــدش سٕسح انغــــــــبشٍخ
..................................................................... 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

 انسؤال انثبًَ:
  صهى ا  ػهٍّ ٔسهى- ثزُظٍى انًدزًغ االساليً فٕس ٔصٕنّ انى انًذٌُخ انًُٕسح–ثذأ انشسٕل 

 - يبًْ االَدبصاد انزً قبو  ثٓب ػهٍّ انصالح ٔانسالو؟

 

 انسؤال انثبنث:

 
انسؤال انشاثغ: 

عذرٔب اٌزطٛي صٍى ا  عٍيٗ ٚطٍُ  ِٓ اٌغ  . اوًّ : 

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

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

                                                                
 

 

  

 

ببٌخٛفيك                                                                                                                                          



 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية

       5102/5102السنة الدراسية:                                                                                     صنــــــوف بلقاســـــــم  ابتدائية : 

اختبار الفصل الثاني في                                    1مقاظؼة:البيـرين

  التربية اإلسالمية 

                                                                                                                            
 

   جد سورة كل آيت مه اآلياث التاليت:            النشاط األول:      

           ال من رضيع  ).............................................................(     ليس هلم ظؼام ا 

  بل ميف خلقت  )..............................................................(      أ فال ينظرون ا ىل اال 

 مكل صفا صفا        ـوجاء ربك وال        )..............................................................( 

                لقد خلقنا اال وسان يف مبد   )..............................................................( 

        ارجؼي ا ىل ربك راضية مرضية      ).............................................................( 
 

  أمام كل عبارة : خطأضع صحيح أو   :النشاط الثاني
 

 

ي -  .................................  اخلري لنفسو فقط اال وسانان أ ن حيب ـمـمن لامل اال 

   

 .................................  مقدار زاكة الفعر صاع ػىل لك فرد من أ فراد ال رسة، خترج بؼد الصالة -

   

 .................................  جداتن قبل السالم أ و بؼدهـجود السيو ىو سـس -

   

 .................................  وػدم التجسس ػليو وورش أ خعائو واجبمسمل ـ سرت ال  -

   

 .................................  متحرضة اال رضار ابلبيئة وثلويهثاـ من السلواكت ال  -

 

 

 ضع في كل جدول ما يناسبه : الثالثالنشاط  
 

فضاء الّسالم  –التاكفل          الّّسقة –الغّش  –ال ماهة  –الوفاء  –التّواضع  –الّظمل–ا 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 1/1الصفحة  

  يالخامسة ابتدائالمستوى:

 

 يسبة العداوة و الكراهيت ينشر المحبت و التعاون



 

 الرابع:النشاط  

 :إخراجه يف زكاة الفطر من األصناف التالية ال يـجوزأو  يـجوز ضع

 

 الحكم المادة
 .......................... األرز

 .......................... القمح

 .......................... الثياب

 السمك
.......................... 

 

أخرج أمحد زكاة الفطر قبل صالة الفجر من يوم العيد , وأخرجها فهد قبل صالة العيد , وأخرجها خالد الساعة الواحدة ظهراً  *
 يف الوقت الـمحدد ؟  ولـماذا؟من يوم العيد . فمن منهم الذي أخرج الزكاة 

 ............................................................... .............................................................................................................../ ج
 

 

 

 
 

  :الخامس النشاط
 والتضفت أ هنا فاسدة ومنهتية الصالحية وىو يؼمل ذكل . اتجر بضاػة ،اصرتيت من غند  

 جمتع . ومذمرا التاجر ابحلديثـ م ـ رة قصرية خمربا غن ىذا السلوك . وأ ثره ػىل ال ـحدث يف فقـث
 

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

 

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

 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 

 

 
 

 انتهى
 

 2/2الصفحة  
 

 شاء هللا بالتوفيق إن
 األستاذ: عبد الحميد عوج

 

 



 
 
 

 5102/5102السنة الدراسية:       مدرسة الشيخ البشير االبراهيمي

    ابتدائيالخامسة: السنة

 أربط بسهم بين كل حدث و تاريخ وقوعه .:السؤال األول

هـ01سنة ـ  ـ صلح الحديبية                                                          ـ  

هـ  2ـ فتح مكة                                                                 ـ سنة   

هـ  4ـ حجة الوداع                                                             ـ سنة   

 :إ ن وجد أجب بــ ) ص ( أو ) خ ( أمام كل عبارة مع تصحيح الخطأ :لاانيالسؤاال

  ].... [ لقّب عامان بن عفان بذي النورين لنوِر وجهه 

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

  هـ  ] .... [  37توفيت أسماء رضي هللا عنها سنة 
....................................................................................................................................... 

 ] .... [ أول عمل قام به الرسول ملسو هيلع هللا ىلص هو بناء بيتاً له 
.................................................................................................................................... 

 السؤال الاالث: ـ أكتب أسماء الخلفاء الراشدين بالترتيب 

...................................................................................ـ  0ـ   

ـ ................................................................................... 5ـ  

.........ـ ............................................................................. 7ـ   

 ـ ........................................................................................................ 4ـ 

 أربط كل آية بسورتها:رابعالسؤال ال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث في التربية اإلسالميةاختبار

 

 الَِّذي َخَلَق َفَسوَّى 

 ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َناِعَمةٌ 

 ِإنَّ َربََّك َلِباْلِمْرَصادِ 

 َوَذَكَر اْسَم َربِِّو َفَصلَّى

 

 ُب َأْن َلْن َيْقِدَر َعَلْيِو َأَحدٌ َأَيْحِس 

 سورة األعلى

 سورة الفجـر

 سورة الغاشية

 سورة البلـد



 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة
 وزارة التربٌة الوطنٌة  

 الخامسة ابتدائًالمســـــــــتوى :                        مدٌرٌة التربٌة لوالٌة الجلفة                                                     

 1326/  1325السنة الدراسٌة :                                                                            فةبالجل 30ة المقاطعة اإلدارٌ
 اعة ونصفـــــــــدة : سـالمـــــــ                                                                          ابتدائٌة : عــــــالوة ٌــــــحً 

 ت . اإلسالمٌة.  مادة فً الثالثاختبار الفصل 

َ:َـََه َب َاسَ ن َاٌَ َمَ َلَ وَ د َجَ َل َ ًَكَ ف ََعَ ضَ ـ :  التمرٌن األول

َرَ المَ َة َاد ٌَ َـَعَ َفَ نَ ـَالع ََمَ ل َالسَ َاءَ شَ ـَإفَ َمَ لَ ـَالظَ َاءَ ف َع َىَالضَ ل َعَ َفَ طَ ـَالع ََة َل َرَ ـَالسَ َشَ ـَالغَ َوَ فَ ـَالع َ  .ٌض 

 ةب  ح  الم   ر  ش  ن  ا ٌ  م   ة  او  د  الع   ب  ب   س  ا ٌ  م  
َ

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

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

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

 

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

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

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

 

 : م  ه  س  ب   ط  ب  ر  ا َ: التمرٌن الثانً

 ة  ر  و  ن  م  ال   ة  ٌن  د  م  ال   ان  ن  ك  س  ت   ن  ٌ  ت  ٌل  ب  ق   م  س  ا   .                                      . ن  ٌ  ور  ـو الن  ذ  

 ه  ن  ع   للا   ً  ض  ر   ان  ف  ع   ن  ان ب  م  ث  ع   ب  ق  ل    .                                 . ج  ر  ز  خ  ال  و   س  األو  

 ام  ه  ن  ع   للا   ً  ض  ر   ر  ك  ً ب  أب   ت  ن  ء ب  ا  م  س  أ   ه  ب   ت  ف  ر  ع   ب  ق  ل    .                                   .  ة  ٌ  ب  ٌ  د  الح   ح  ل  ص  

 ش  ٌ  ر  ق   ن  ٌ  ب  و    ول  س  الر   ن  ٌ  ب   ة  ن  د  ه  ال   م  س  ا   .                                     . ن  ٌ  اق  ط  الن    ات  ذ  

 ة  ر  و  ن  م  ال   ة  ٌن  د  م  ال    .                                             .ب  ر  ث  ٌ  

 . ة  ب  اس  ن  م  ال   ة  ان  ً الخ  ف   ة  ٌ  آن  ر  ق   ة  آٌ   ل  ك   ع  ض   ـ:  التمرٌن الثالث

 ى  ـ و  س  ف   ق  ل  ي خ  ذ  ـ ال    اد  ت  ي األو  ذ   ن  و  ع  ر  ف  ـ و    ة  ب  ق  ر   ك  د    ـ ف  ل  ا و  م  و   د  ال  و  و   ـ   ة  ب  اص  ن   ة  ل  ام  ـ ع  

 ى . د  ه  ف   ر  د  ي ق  ذ  ال  ـ و    ر  ت  و  ال  و   ع  ف  الش  ـ و   ة  ٌ  ار  ج   ن  ٌ  ا ع  ٌه  ـ ف  

 لىورة األع  س   ورة الغاشٌةس   ورة الفجرس   لدورة الب  س  
   

 

 

 

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

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

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

 

َ
 أكتب أسماء الخلفاء الراشدٌن بالترتٌب:  التمرٌن الرابع

َ..................................................................................ــ  1،   ......................................................................................َــ  2 

َ..................................................................................ــ  4،    .....................................................................................ــ  0 

 * بالتوفٌق مع أطٌب التمنٌات* 




