
 

 

 

 

                                                                                   المجال الدراسي : التربية اإلسالمية                        (                      ورقة عملالفصل الدراسي الثاني / )                       مؤسسة الجهراء األهلية التعليمية
 م                                                    الصف : ) الخامس( 8102/  8102العام الدراسي                      درسة الجهراء األهلية ) ب ( بنات    م 
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 في مجال السيرة :
 السؤال األول : أجيبي عما يأتي : 

 ....ما سبب غزوة أحد ؟ ........................................................................................................... -0

 مسلمين في غزوة أحد ؟ما سبب هزيمة ال -8

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

 لماذا ؟’ سميت غزوة الخندق باألحزاب  -3

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

 .....ما أسباب غزوة الخندق ؟.......................................................................................................-4     

 رسول صلى الله عليه وسلم ؟هم الما وظيفة الرماة الذين اختار-5     

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

  السؤال الثاني : اكملي الفراغات التالية :

 ..........................................حدثت غزوة أحد في السنة -0

 ............................................حدثت غزوة الخندق في السنة -8

 ....................................................المنافق الذي تمرد وانسحب معه ثلث جيش المسلمين هو -3

  عقد صلح الحديبية في السنة ..............................وتم فتح مكة في السنة .................................. -4

 

 السؤال الثالث : صلي بين الصحابي والعمل الذي قام به في غزوة الخندق

    

 بعد العبارة غير الصحيحة فيما يلي:)×(بعد العبارة الصحيحة وعالمة )√( ضع عالمة السؤال الرابع : 

 )          (  اآلف مقاتل                          كان عدد المسلمين في غزوة الخندق عشرة -0

 اليهود الذين خانوا العهد في غزوة الخندق هم بنو النضير                         )          (-8

 من شروط صلح الحديبية وقف الحرب مدة خمس سنوات                          )          (-3

 لرسول صلى الله عليه وسلم                         )          (دخلت قبيلة خزاعة في حلف ا-4

 

 السؤال الخامس : من قائل العبارات التالية :

 ومن أغلق عليه داره .. " من دخل دار أبو سفيان فهو آمن-0

 القائل .............................................................................

 زل الكتاب سريع الحساب اهزم األحزاب ....اللهم من-8

 : ............................................................................            ائلالق

 

 السؤال السادس : ضعي خطا تحت التكملة الصحيحة مما بين القوسين :

 ست جهات ( –خمس جهات  –) أربع جهات     قسم الرسول صلى الله عليه وسلم الجيش وأمر بدخول مكة من-0

 اليهود  ( -بنو بكر   -) خزاعة                                  دخل في حلف المشركين قبيلة             -8

 الريح  ( –الصيحة  –طوفان ) ال                     أرسل الله تعالى على المشركين في غزوة الخندق-3

 أبي سفيان ( –عبدالله بن أبي سلول  –) أبو جهل    ث جيش المسلمين             د وانسحب معه ثلالمنافق الذي تمر-4

 عينه الرسول لحماية الخندق سلمان الفارسي

 ن عمرو بن عبد ودقتل قائد المشركي نعيم بن مسعود

 أشار على الرسول بحفر الخندق سعد بن معاذ

 أضعف الثقة بين المشركين ويهود بني قريظة         علي بن أبي طالب
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