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  أُجيُب بـ : ـ صحيح  ـ  أو ـ خطأ ـ  ن(2النشاط األول : )    

 بان .ـيثبُُت شهر الّصيام برؤية هالل شعـ  

  . قليل جدّاعدد الّرسل المذكورين في القرءان ـ  

  .  آية 11سورة الّضحى مّكيّة ، عدد آياتها ـ  

  . أسلم عمر بن الخّطاب في الّسنة الخامسة من الهجرةـ  
 

 

 

 أصّنف الّسلوكات الّتالية في الجدول :  ن(2: ) ثّانيالنشاط ال    
 الّتنابز باأللقاب ــ ااِلنتقام ــ الِحْلمُ الّتواضع ــ الّتجّسس ــ الحياُء ــ الّنميمة ــ العفو ــ 

 
  

 
 

 

 : أكمل قول هللا تعالى من سورة الّشرح   ن(3)النشاط الثالث :      

 (5) ........ (4) ........ (3) .........(2) ......... (1) ْم َنْشَرْح َلَك َصْدَركَ ـأَلَ  ﴿
 ﴾(8) إىل رَب َِّك فاْرَغبْ و  (7) ........... (6) ..........

 

  ن( 3) :الوضعيّة اإلدماجيّة     

من خالل دراستك للّسيرة النّبوية و تعّرفك على العديد من صحابة رسول هللا ، أَِجْب 

 مباشرة عن األسئلة التّالية :
 .................. الخلفاء الّراشدين هو :  نيثا -

 دامت الدّعوة سّرا :  ....................... -

 : .............. أّول من أسلمت من النّساء هي -

 : ................ أّول الخلفاء الّراشدين هو -

  .: ................. أّول من أسلم من األطفال هو -

 دامت الدّعوة جهًرا : ....................... -

 
 

 األفعال الّسّيئة األفعال الحسنة
  

في التربية اإلسالمية ثّانياختبار الفصل ال  
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  أُجيُب بـ : ـ صحيح  ـ  أو ـ خطأ ـ  ن(2النشاط األول : )   

  يثبُُت شهر الّصيام برؤية هالل شعبان .ـ  

 .  عدد الّرسل المذكورين في القرءان قليل جدّاـ  

  .  آية 11سورة الّضحى مّكيّة ، عدد آياتها ـ  

  . أسلم عمر بن الخّطاب في الّسنة الخامسة من الهجرةـ  
 

 

 

 أصّنف الّسلوكات الّتالية في الجدول :  ن(2: ) ثّانيالنشاط ال    
 لِحْلمُ الّتواضع ــ الّتجّسس ــ الحياُء ــ الّنميمة ــ العفو ــ الّتنابز باأللقاب ــ ااِلنتقام ــ ا

 
 

 

 : أكمل قول هللا تعالى من سورة الّشرح   ن(3)النشاط الثالث :      

َورَفـَْعَنا  (3) الَّذِّي أَنَقَض َظْهَركَ  (2) َوَوَضْعَنا َعنَك وِّْزَركَ  (1) أَلَـْم َنْشَرْح َلَك َصْدَركَ  ﴿
 فَانَصبْ  فَإَِّذا فـََرْغتَ  (6) ُيْسًرا إِّنَّ َمَع اْلُعْسرِّ  (5) فَإِّنَّ َمَع اْلُعْسرِّ ُيْسًرا (4) َلَك ذِّْكَركَ 

 ﴾(8) إىل رَب َِّك فاْرَغبْ  وَ  (7)
 

 مباشرة عن األسئلة التّالية : نُجيبُ  ن( 3) :الوضعيّة اإلدماجيّة     
 عمر بن الخّطاب رضي هللا عنه . الخلفاء الّراشدين هو :  نيثا 

   : ثالث سنوات .دامت الدّعوة سّرا 

 خديجة بنت خويلد رضي هللا عنها . : أّول من أسلمت من النّساء هي 

  : أبو بكر الّصدّيق رضي هللا عنه .أّول الخلفاء الّراشدين هو 

 رضي هللا عنه .علّي بن أبي طالب :  أّول من أسلم من األطفال هو  

  ّعشر سنوات .عوة جهًرا : دامت الد 

 

 األفعال الّسّيئة األفعال الحسنة
 الّتجّسس ــ الّنميمة ــ الّتنابز باأللقاب ــ ااِلنتقام . الّتواضع ــ الحياُء ــ العفو ــ الِحْلُم .

في التربية اإلسالمية لثّانياختبار الفصل اتصحيح   
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