
2018/2019املوسم الدراسي:                            مديرية الرتبية لوالية : ............  
)             ...القسم : اخلامس ابتدائي (ف                  مفتشية الرتبية والتعليم االبتدائي م .........

اللقب واالسم : ..........................       مدرسة ..................................              
د45املدة :                                         للفصل األول الرتبية االسالمية:  نشاطاختبار يف   

. 12 اآلية الى 8 اآلية اكمل اآليات التالية من) 1

  (10) ............................َوَهَدْينَاهُ  (9) ...................................... (8)....................أَلَْم نَْجعَْل لَهُ ۩
 ۩ (12)َما اْلعَقَبَةُ  ..................................................... (11) ...................................................فََال 

  .............................من سورة مأخوذة اآليات هذه 
 
 ) صحح الخطأ في الجمل اآلتية :2
 االيثار : هو تفضيل النفس على الغير بأنانية .* 

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

 االيمان باليوم اآلخر: هو الركن الرابع من أركان االيمان .*
..................................................................................................................................................... 

 الوداع .الطواف في الحج نوعان : طواف القدوم وطواف *
..................................................................................................................................................... 

 يّسراالسالم للمسافر أن يقّصر الصالة الثالثية والثنائية .*
..................................................................................................................................................... 

 
 ) اربط بين المصطلح وشرحه.3

 أنكر األصوات *                           * الشر وما نهى هللا عنه.

 والشدة. * الصعوبة    المعروف      *                        

 * أفضعها وأبشعها.       الخصاصة     *                     

 * الخير وما أمر هللا به.      المنكر         *                       

 * الحاجة والفقر.      العسر         *                       
 ) صنف العبارات اآلتية في الجدول المقابل.4

 –تطمئن نفوسنا  –عدم تراكم األعمال  –شرط لدخول الجنة  –يُرضي هللا تعالى عنّا  –اتقان العمل 
.تهذيب أخالق أفراد المجتمع وإبعادهم عن الشر

 
 فوائد تنظيم الوقت فوائد االيمان فوائد الّطاعة

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

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

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

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

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

..................................................
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اكملاكمل اآل)) 11

ههه ل لَههُ۩۩ لللععََْْلْلْ ععع نَج نَج ْ ممللَمْمْ ....َأَ

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

....من سورة من سورة وذة مأخوذة 

مل اآلتية :ي الجمل اآلتية :
لنفس على الغل النفس على الغير ب

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

ن الرابع منركن الرابع من أركان
..............................

الودالوداعم وطواف قدوم وطواف 
..............................................

لثنائية .ة والثنائية .
.........................................

 عنه.

––افوسنا 
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2018/2019املوسم الدراسي:                            مديرية الرتبية لوالية : ............  
)              ...القسم : اخلامس ابتدائي (ف                  الرتبية والتعليم االبتدائي م ......... مفتشية

مدرسة ..................................                اللقب واالسم : ..........................     
د45املدة :                                   الرتبية االسالمية للفصل األول:  نشاطاختبار يف     

. 12 اآلية الى 8 اآلية اكمل اآليات التالية من) 1

  (10) النجدينَوَهَدْينَاهُ  (9) ولسانا وشفتين (8) عينينأَلَْم نَْجعَْل لَهُ ۩
 ۩ (12)َما اْلعَقَبَةُ وما ادراك  (11) اقتحم العقبةفََال 

  ..البلد..من سورة مأخوذة اآليات هذه 
 
 ) صحح الخطأ في الجمل اآلتية :2
 االيثار : هو تفضيل النفس على الغير بأنانية .* 
 .االيثار هو تفضيل وتقديم الغير على النفس وهو عكس االنانية..

 االيمان باليوم اآلخر: هو الركن الرابع من أركان االيمان .*
 ..االيمانااليمان باليوم االخر هو الركن الخامس من اركان .

 الطواف في الحج نوعان : طواف القدوم وطواف الوداع .*
 ...الطواف في الحج ثالثة انواع طواف القدوم وطواف الوداع وطواف االفاضة..

 يّسراالسالم للمسافر أن يقّصر الصالة الثالثية والثنائية .*
 .......يسر االسالم للمسافر ان يقصر الصالة الرباعية فقط...

 
 اربط بين المصطلح وشرحه. )3

 أنكر األصوات *                           * الشر وما نهى هللا عنه.

 * الصعوبة والشدة.    المعروف      *                        

 * أفضعها وأبشعها.       الخصاصة     *                     

 * الخير وما أمر هللا به.      المنكر         *                       

 * الحاجة والفقر.      العسر         *                       
 ) صنف العبارات اآلتية في الجدول المقابل.4

 –تطمئن نفوسنا  –عدم تراكم األعمال  –شرط لدخول الجنة  –يُرضي هللا تعالى عنّا  –اتقان العمل 
.وإبعادهم عن الشرتهذيب أخالق أفراد المجتمع 

 
فوائد تنظيم الوقتفوائد االيمانفوائد الّطاعة

 ...يُرضي هللا تعالى عنّا..
تهذيب أخالق أفراد المجتمع وإبعادهم ...

 ....عن الشر

 .....شرط لدخول الجنة ..
 ..........تطمئن نفوسنا .....

 ..............اتقان العمل ......
 ........عدم تراكم األعمال ..
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اكمل ااكمل اآليات) ) 1

ههل لََههُ۩ للعََْلْل ع نَج نَج ْْ ملَْم ععينينَأَ

ةم العقبة وماوما ادراك ( (1111))ق

.البلد..من سورةمن سورة ةخوذة 

ل اآلتية :لجمل اآلتية :
س على الغير النفس على الغير بأنا

س وهو عكسعلى النفس وهو عكس االنان

ابع منكن الرابع من أركان ا
..يماااليمانركان 

وطواف الوداوم وطواف الوداع .
...طواف االفاضةداع وطواف االفاضة

ئية .والثنائية .

عنه.

–سنا 
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