
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
نية ــــــــــــربية الوطــــــــوزارة الت

 2018/  2017:السنة الدراسية                                                                     خوجة صالح المرسى : مدرسة
 ة و نصفـــساع : الــــــــــــمدة                                                                     تدائيـــــالخامسة اب : المستوى

 في مادة التربية اإلسالمية لثثي الثااختبار الثال

 ن) 02 (: اربط بسهم بين الحدث و تاريخ وقوعه: النشاط األول

هجري 10سنة                صلح الحديبية                                   -
هــجري 6فتح مكــــــــة                                                  سنة -
هــجري 8سنة                                                     حجة الوداع-
هجري 35استشهاد عثمان بن عفان                                   سنة -

 
 )ن 30 (: أمام كل عبارة طأ"ــــ"خأو  "صحيح"ضع  : الثانيالنشاط 

سوُل صلّى هللاِ َعـلَيِه و َسلّم من مّكةَ المكّرمِة ألَنّه خاَف مَن الُمشركين.(........) 1  ــــ هاَجـَر الرَّ
 ــــ كان فتح مكة في السنة السابعة للهجرة.(..........) 2
 (.........)رضي هللا عنه هو أّول الُخلفاِء الّراشدين. ــــ ُعــثماُن بُن عفّـانَ  3
 (.........).ـــ لقبت اسماء رضي هللا عنها بذات النطاقين 4
ـــ الغاُر الذي اْخـتـبأ فيه الّرسول صلّى هللا عليه و سلّم و صاحبُه أبو بكٍر أثــناء الهجرة هو غار  5

 (..............)حراء.
 (..........) رضي هللا عنه بِذي النّورين ِألنَّه أَْبيُض الَوجه.ـــ لُـقِّــَب عثمانُ  6

 ن) 02( أكمل االية التالية :  : النشاط الثالث

 قال هللا تعالى : 

 سم هللا الرحمن الرحيمب

ْؤيَا   ﴿ ُ َرُسولَهُ الرُّ ُ آِمنِيَن  .......................................لَقَْد َصدََق |َّ ُرؤوَسُكم  ...........................لَتَْدُخلُنَّ اْلَمْسِجدَ اْلَحَراَم إِْن َشاَء |َّ

) قَِريبًا..............................  فََجعََل ِمْن دُوِن ذَِلكَ ..................................... الَ تََخافُوَن فَعَِلَم َما لَْم .................................... 

 من سورة الفتح  27االية                                                                                          

 ن) 02( : أكتب أسماء الخلفاء الراشدين بالترتيب : النشاط الرابع

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

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

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

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

اجتهد وأتعب و أددرس فإن 
طريق العلم يحتاج إلى  الجد 

الكددو     

بالتوفيق في شهادة التعليم  
    االبتدائــــــــــــــــــــــــي  
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فتحفتح مكـــ--
حجة الوحجة الوداع-

استشهاد عاستشهاد عثمان

"صحيح"صحيح"ضع ضع :اني

يـليه ـ َع ِِى هللاى هللاِِ ىصل صلّّ ُسوُل
لسنة السابع في السنة السابعة للهج

ضي هللا عنهرضي هللا عنه هو أ
ا بذات النطاهللا عنها بذات النطاقين

ىصسول صلّى هللاى هللا عليه و

يْبيض َهه أَ هههننََّّ ِورين ألورين أل ّوي النّ

ينِيَن ن آم آِمِ ِِ ُُ ََّّ| |ُُ ََّّ َاءاء ََااش َشَ .َ إْنْ

اييبًا................................. )رققََِِِرِرِ

من سومن سورة ا272االية 
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www.ency-education.com/5ap.html


