املس توى  :الثانية ابتدايئ ( )2AP
اختبار الرتبية الإسالمية للفصل الثالث

ماي 6102

التمرين األول :صحح الخطأ في هذه الجمل:
ــ أمشي متكبرا على الناس.
..........................................................
ــ ل نحترم الكبير ول نعطف عليه.
..........................................................
ــ أرمي الوساخ أمام باب جاري.
..........................................................
ــ الرفق بالحيوان يكون بالساءة إليه.
..........................................................
التمرين الثاني:
أكمل ملء الجدول:
اسم الصالة
صالة الصبح
صالة...........
صالة العصر
صالة.........
صالة العشاء

عدد الركعات
...........
أربع ركعات
.............
ثالث ركعات
.............
الصفحة 2/1
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مبطالت الصالة كثيرة أذكر ثالثة منها:
1ــ..........................
3ــ..........................

2ــ..........................

التمرين الثالث :أكمل ما يلي:
أدخل المسجد برجلي اليمنى وأقول................................................
أخرج من المسجد برجلي اليسرى وأقول........................................
ما هي أفضل المساجد عند هللا تعالى؟
.....................1بمكة المكرمة.
.....................2بالمدينة المنورة.
.....................3بمدينة القدس بفلسطين.
التمرين الرابع :ألون عقوق الوالدين باللون الحمر.
الحسان إليهما
طاعتهما

الساءة إليهما

مساعدتهما

عـــقــوقهما

الصراخ في
وجههما

التمرين الخامس :اكمل الفراغ بما يناسب:
أنا تلميذ مسلم .........والدي وأحترم .........في السن و .............بالحيوانات،
ول أزعج...........و.............خمس صلوات في اليوم حتى يحبني هللا
و.................صلى هللا عليه وسلم .

الصفحة 2/2
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المستوى :الثانية ابتدائي
تصحيح إختبار الفصل الثالث في مادة التربية اإلسالمية
التمرين األول :صحح الخطأ في هذه الجمل 2 (:ن)
ــ أمشي متكبرا على الناس.
.....ل أمشي متكبرا على الناس.......
ــ ل نحترم الكبير ول نعطف عليه.
.......نحترم الكبير ونعطف على الصغير.......
ــ أرمي الوساخ أمام باب جاري.
........أرمي الوساخ في سلة القمامة...............
ــ الرفق بالحيوان يكون بالساءة إليه.
.......الرفق بالحيوان يكون بالحسان إليه..........
التمرين الثاني 2.2(:ن)
أكمل ملء الجدول:
عدد
اسم الصالة
الركعات
صالة الصبح
..ركعتان.
.
أربع
صالة ..الظهر..
ركعات
...أربع
صالة العصر
ركعات..
ثالث
صالة..المغرب..
ركعات
..أربع
صالة العشاء
ركعات..
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مبطالت الصالة كثيرة أذكر ثالثة منها 1.1(:ن )
1ــ..الكل أو الشرب  ،أو الكالم أو الضحك2 ...ــ...خروج الريح.....
3ــ...البول...
التمرين الثالث :أكمل ما يلي 1(:ن)
أدخل المسجد برجلي اليمنى وأقول..بسم هللا  ،اللهم افتح لي أبواب رحمتك...
أخرج من المسجد برجلي اليسرى وأقول...بسم هللا  ،اللهم افح لي أبواب فضلك..
ما هي أفضل المساجد عند هللا تعالى؟ (5..1ن)
...1المسجد الحرام...بمكة المكرمة.
..2المسجد النبوي....بالمدينة المنورة.
...3المسجد القصى...بمدينة القدس بفلسطين.
التمرين الرابع :ألون عقوق الوالدين باللون الحمر 5..1(.ن)
الحسان إليهما

طاعتهما

الساءة إليهما

مساعدتهما

عـــقــوقهما

الصراخ في
وجههما

التمرين الخامس :اكمل الفراغ بما يناسب1.1(:ن)
أنا تلميذ مسلم ..أحترم..والدي وأحترم ..الكبار .في السن و ...أرفق بالحيوانات
ول أزعج...الناس..و...أصلي...خمس صلوات في اليوم حتى يحبني هللا
و...الرسول...صلى هللا عليه وسلم .
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