
 

 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 

 1/2الصفحة  

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

 


