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 2018/2019ابتدائية الّشهيد الّطاهر عّاللي                                                 الموسم الّدارسي:  
 المّدة: ساعة. المستوى: الخامسة ابتدائي                  األستاذ خليل بلبشوش          

 
 : مرين األّولالتّ 

 

 ) أمام كّل عبارة مع تصحيح الخطأ:خطأ) أو (صحيحضع (
 األنصار هم قبيلتا قريش والخزرج (.........)-
 من أنواع الّطاعة؛ طاعة العلماء (.........)-
 هـ (.........)35سنة، وتوفي صبيحة عيد الفطر سنة  21عفّان  دامت خالفة عثمان بن-
 أّول عمل قام به النّبي صلّى هللا عليه وسلّم هو بناء بيته ليكون مكان اجتماعهم (.........)-
استقبلت قبيلتا األوس والخزرج المهاجرين (.........)-

 

 التّمرين الثّاني:
عثمان بن عفّان رضي هللا عنه من الّسابقين إلى اإلسالم، وُعيِّن خليفةً على المسلمين بعد وفاة عمر  كان   

 ابن الخّطاب. 
 لماذا لقّب عثمان بن عفّان بذي النّورين؟-
 اذكر ثالثة أعمال قام بها أثناء فترة خالفته. -
 

 التّمرين الثالث:
قال هللا تعالى في كتابه:  د عن كّل ما يقّربنا من معصيته، فقدحثّنا هللا ورسوله على الّطاعة واالبتعا     

 "من يطع الّرسول فقد أطاع هللا".
 عّرف الّطاعة.-
 اذكر فوائدها.-

 

   :ّرابعالتّمرين ال
 

 أكمل قول رسول هللا صلّى هللا عليه وسلم: 
 .»نفَّس عن مؤمن......................................................................... اآلخرة منْ «
 اشرح الكلمة التّالية: نَفََّس.-
 ما الُخلق الذي تتحّدث عنه هذه اآلية؟-
 اذكر حديثا آخر يؤّكد على هذا الخلق. -
 

 :الوضعية االدماجية
 »............................................................... َوثَاقَه أحدٌ  َكالَّ ۖ بَل الَّ تُْكِرُمونَ «    

 

 أكمل قوله تعالى.  -    
 رشد إليه هذه اآليات. أسطر، تتحّدث فيها عن أهّم ما ت 8اكتب فقرة من  -    

 
 

 
 
 

 

 

 اختبار الفصل الثّاني في مادة التربية اإلسالمية 
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)صحصحيحضع (ضع (
األنصار هاألنصار هم ق-

ّان أنواع الطمن أنواع الّطاعة
 خالفة عثمادامت خالفة عثمان ب

ّبببل قام به الن عمل قام به النّبي صبي ص
لتا األوس والخ قبيلتا األوس والخزر

ضي هللا عنن رضي هللا عنه من

ّوووي النن بذي النّورين؟ورين؟
ة خالفتاء فترة خالفته. 

ّ ما يقر ما يقربنا ما ّّن كلد عن كّلّ

............................... اآل

»ٌ أحد
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 اإلجابة النّموذجية:
 
 : مرين األّولالتّ 

 

 ) أمام كّل عبارة مع تصحيح الخطأ:خطأ) أو (صحيحضع (
 0.25األنصار هم قبيلتا قريش والخزرج (خطأ) -
 0.25األنصار هم قبيلتا األوس والخزرج -
 0.5من أنواع الّطاعة؛ طاعة العلماء (صحيح) -
 0.25هـ (خطأ) 35سنة، وتوفي صبيحة عيد الفطر سنة  21بن عفّان دامت خالفة عثمان -
 0.25هـ 35سنة، وتوفي صبيحة عيد األضحى سنة  12دامت خالفة عثمان بن عفّان -
 0.25أّول عمل قام به النّبي صلّى هللا عليه وسلّم هو بناء بيته ليكون مكان اجتماعهم (خطأ) -
 0.25وسلّم هو بناء مسجد ليكون مكان اجتماعهم أّول عمل قام به النّبي صلّى هللا عليه -
 0.5استقبلت قبيلتا األوس والخزرج المهاجرين (صحيح) -

 

 التّمرين الثّاني:
 كان عثمان بن عفّان رضي هللا عنه من الّسابقين إلى اإلسالم، وُعيِّن خليفةً على المسلمين بعد وفاة عمر ابن الخّطاب.   

 0.5ألنّه تزّوج اثنتين من بنات النّبي صلّى هللا عليه وسلّم (رقية وأم كلثوم). عثمان بن عفّان بذي النّورين؛  لقّب-
)3×0.5(ثالثة أعمال قام بها أثناء فترة خالفته: -
 جمع القرآن الكريم بين دفّتين ووزعه على األمصار.-
 وّسع المسجد الحرام.-
 ئ المسلمين. أنشأ أّول أسطول إسالمي لحماية شواط-

 

 التّمرين الثالث:
 

حثّنا هللا ورسوله على الّطاعة واالبتعاد عن كّل ما يقّربنا من معصيته، فقد قال هللا تعالى في كتابه: "من يطع الّرسول فقد  
 أطاع هللا".

هي ضّد المعصية، ومعناها االنقياد واالستسالم والخضوع، وتكون \ ولرسوله وللوالدين ولولي تعريف الّطاعة: -
 0.25األمر إذا لم يأمر بمعصية.    

 )3×0.25(فوائدها: -
 نيل مرضاة هللا تعالى، والفوز بالجنّة.-
 يصبح المرء سعيدا، وقلبه مطمئنا.-
 تزداد حسنات المسلم.-

   :ّرابعالتّمرين ال
 قول رسول هللا صلّى هللا عليه وسلم: أكمل 

كربة من كرب الدنيا، نفّس هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يّسر على معسر يّسر هللا عليه في مْن نفَّس عن مؤمن «
 1.  »واآلخرةالدنيا 

 0.25فّرج شرح الكلمة: نَفََّس: -
 0,25. التّعاونالُخلق الذي تتحّدث عنه هذه اآلية هو -
 اذكر حديثا آخر يؤّكد على هذا الخلق. -
 1(المؤمن للمؤمن كالبنيان يشّد بعضه بعضا، وشبّك بين أصابعه) يقول رسول هللا صلّة هللا عليه وسلم: -
 

 ن 2 :الوضعية االدماجية
َوتُِحبُّوَن اْلَماَل ُحب̀ا َج̀ما (19)َوتَأُْكلُوَن التَُّراَث أَْكًال لَّ̀ما (18)َوَال تََحاضُّوَن َعلَٰى َطعَاِم اْلِمْسِكيِن (17) بَل الَّ تُْكِرُموَن اْليَتِيَم ۖ َكالَّ"قال هللا تعالى:

ْكَرىٰ  َوِجيءَ  (22) َوَجاَء َربَُّك َواْلَملَُك َصف̀ا َصف̀ا (21) َكالَّ إَِذا ُدكَِّت اْألَْرُض َد̀كا َد̀كا (20) نَساُن َوأَنَّٰى لَهُ الذِّ  )23( يَْوَمئٍِذ بَِجَهنََّم ۚ يَْوَمئٍِذ يَتََذكَُّر اْإلِ
ُب َعَذابَهُ أََحدٌ  (24) يَا لَْيتَنِي قَدَّْمُت ِلَحيَاتِييَقُوُل   1.5"  (26) َوَال يُوثُِق َوثَاقَهُ أََحدٌ  (25) فَيَْوَمئٍِذ الَّ يُعَذِّ

 إليه هذه اآليات:أهّم ما ترشد  -
 0.25 هللا يمتحن عباده في الحياة بالسّراء والّضراء. -
 0,25 الحث على شكر هللا على نعمه، والصبر على المكاره. -
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دامت--
دامتدامت خال--
ّّأوأول عملل عمل قام ب-

ّأأول عمل قامل عمل قام به الن
بلت قبيلتا األاستقبلت قبيلتا األوس و

:اني: ن ا الثّ
ّّاافبن عفّّان رضي هللا عان رضي هللا عنه

ّووان بذي النان بذي النّوريورين؛ ّّاافن عفّّ
(اء فترة خالفتبها أثناء فترة خالفته: 

ين ووزعهتين ووزعه على ا ّتين دفّ

طططئ المسلئ المسلمينشواطحماية شواط

نا من مبنا من معصي يقر ما يقر ّّا ّ كّل

واالستسالم والخنقياد واالستسالم والخض

ّّرمن يسة، ومن يسر علىر على معسر

1عه) 

اا جا جم̀م` مما ََ اابب`` ب ُحُ َال
)23
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