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 ن( 2.5)أكمل الفراغ بما يناسب :  التمرين األول :

 سميت الفترة التي سبقت ظهور اإلسالم بالـ ............................

العرب في تلك الفترة بصفات ذميمة كالـ ........................ وصفات حميدة  و قد إتصف

 كالـ ........................ و .......................... و ........................... .

 ن( 3.75)أجب عن السؤال  التمرين الثاني :

 البشرية أذكر أهمها :أدى ظهور اإلسالم إلى إحداث تحوالت عميقة في حياة 

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

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

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

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

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

 ن( 2.25)أربط بسهم بين العبارة و ما يناسبها :  التمرين الثالث :

 عقبة بن نافع -  قبل الفتح اإلسالمي كان شمال إفريقيا خاضعا لإلحتالل -

 الخلفاء الراشدون - بدأ الفتح اإلسالمي في شمال إفريقيا على يد -

 البيزنطي - بعد وفاة الرسول )ص( تواصلت الفتوحات اإلسالمية -
 

 ن( 1.5)إمالء الفراغ بالكلمة المناسبة  التمرين الرابع :

 الدولة اإلسالمية    -المساجد      -   األخوة

 قام الرسول صلى هللا عليه و سلم بنشر اإلسالم و اإلستقرار و ..............................

 بين سكان يثرب ، و بناء  .......................... ، إلبراز وجود ............................

 2019  :مارس                                   (4AP) ابتدائي  الرابعة:   املستوى

 التاريخ يف مادة الّثاني اختبار الفصل
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  لمادة التاريخ تختبار الفصل الثانيالتصحيح النموذجي إل

 ن( 2.5)أكمل الفراغ  التمرين األول : 

 جاهليةسميت الفترة التي سبقت ظهور اإلسالم بالـ 

و  جودوصفات حميدة كالـ    ثأرو قد إتصف العرب في تلك الفترة بصفات ذميمة كالـ 

 . الشجاعةو   الكرم

 

 ن( 3.75)أجب عن السؤال  التمرين الثاني :

 أدى ظهور اإلسالم إلى إحداث تحوالت عميقة في حياة البشرية أذكر أهمها :

 اإلبتعاد عن االصنام و توحيد هللا -

 فرض العلم -

 الهجرة األولى إلى الحبشة -

 الهجرة الثانية إلى المدينة المنورة -

 تآخي المهاجرين و األنصار -

 

 ن( 2.25)أربط بسهم بين العبارة و ما يناسبها :  التمرين الثالث :

 

 عقبة بن نافع -  قبل الفتح اإلسالمي كان شمال إفريقيا خاضعا لإلحتالل -

 الخلفاء الراشدون - بدأ الفتح اإلسالمي في شمال إفريقيا على يد -

 البيزنطي - بعد وفاة الرسول )ص( تواصلت الفتوحات اإلسالمية -
 

 

 ن( 1.5)إمالء الفراغ بالكلمة المناسبة  التمرين الرابع :

 األتخوةقام الرسول صلى هللا عليه و سلم بنشر اإلسالم و اإلستقرار و 

 الدولة اإلسالمية، إلبراز وجود   المساجدبين سكان يثرب ، و بناء  
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