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)ص( أمام العبارة الصحيحة و )خ( أمام اإلجابة الخاطئة ، ثم أصحح أكتب  التمرين األول :

 ن( 1,5)الخطأ 

 مقابلة اإلساءة باإلحسان ).......( من صفات المؤمن -

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

 ).......( 300عدد األنبياء الذي ذكرهم القرآن الكريم هو  -

- ......................................................... 

 سنوات ).......( 3دعا النبي قومه جهرا مدة  -

- ......................................................... 

 ن( 2,5أكمل كتابة اآليات الكريمة : ) التمرين الثاني :

 بسم هللا الرحمان الرحيم 

" و لسوف يعطيك ربك فترضى ، ............................................................... 

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

 صدق هللا العظيم   ث" و أما بنعمة ربك فحد  

 ن( 2)أكمل الفراغ  التمرين الثالث :

نزل الوحي على سيدنا محمد صلى هللا عليه و سلم في سن ................ و أول من  -

............. ، و من الرجال ............................... أسلم من النساء .............

 و من األطفال ...........................
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 ن( 4) التمرين الرابع :

           البركات وتخشع القلوب شهر التوبة و الغفران فبحلوله تحل   ، شهر رمضان

 للمولى عز وجل.

        الصوم ،   فوائد فيها  الفضيل ، تذكر   الشهر فيه عن هذا   تتحدث  فقرة  أكتب -

 و مبطالته.  آدابه

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................... 
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 التربية اإلسالمية في إختبار الفصل الثانيتصحيح 

 

 ن( 1.5: )التمرين األول 

 من صفات المسلم مقابلة اإلساءة باإلحسان )ص( – (1

 )خ( 300عدد األنبياء الذي ذكرهم القرآن الكريم هو  - (2

o  فقط 25عدد األنبياء 

 سنوات )خ( 3دعا النبي قومه جهرا مدة  - (3

o سنوات . 3النبي قومه سرا  مدة  دعى 

 

 ن( 2.5): أكمل كتابة اآليات  التمرين الثاني :

 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْم َٰنِ الرَّحِيمِ 
 

َك َفَتْرَضٰى ) َوَجَدَك َضاّل ً وَ  (6) أَلَْم َيِجْدَك َيِتيًما َفآَوىٰ  (5َولََسْوَف ُيْعِطيَك َربُّ

ا اْلَيِتيَم َفاَل َتْقَهرْ  (8) َوَوَجَدَك َعاِئاًل َفأَْغَنىٰ  (7) َفَهَدىٰ  اِئَل َفاَل  (9) َفأَمَّ ا السَّ َوأَمَّ

ثْ  (10) َتْنَهرْ  ا ِبِنْعَمِة َربَِّك َفَحدِّ  صدق هللا العظيم (11) َوأَمَّ

 ن( 2):  أكمل الفراغ التمرين الثالث :

، أول من أسلم من النساء   األربعينو هو في سن   نزل الوحي على سيدنا محمد )ص(

علي بن و من األطفال   بكر الصديقأبو ، و أول من أسلم من الرجال  خديجة بنت خويلد

 رضي هللا عنهم جميعا.أبي طالب 

 

 ن( 4):  الوضعية اإلدماجية

 يذكر فوائد الصوم ، آدابه و مبطالته في فقرة.
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