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 األسئلة

 الّتمرين األّول: أجيب بــ : ) صحيح (   أو  ) خطأ ( 

لهب يعامل الّرسول "ص" معاملة حسنة  كان أبو  

أقاربي  أزور مسلم  طفل   أنا  

اليوم    طول     باللّعب   يكون   العلم  طلب  

خر فليقطع رحمه كان يؤمن باّلّل واليوم اآل من  

ولو كان  مّرا  أقول الّصدق  

 الّتمرين الّثاني :  

علما ــ (  :) علّمتني ــ  ينفعني  ــ  انفعني ــأضع كّل كلمة في مكانها المناسب   

..........وزدني ........................بما .............وعلّمني ما اللّهّم .  

الّتمرين الّثالث: أرّتب آيات سورة المسد من 1 إلى 5                                
   

 سيصلى نارا ذات لهب

 في جيدها حبل من مسد  

وتبّ  تّبت يدا أبي لهب  

 وامرأته حّمالة الحطب

 ما أغنى عنه ماله وما كسب
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 التمرين الرابع: ألون بطاقة اإلجابة الصحيحة :

 اإلنسان الذي ال يكذب نسميه  -

 

 الصدق أن أقول  -

 

 الذي ال يؤدي األمانة إلى أصحابها كاملة نسميه  -

 

 أجيب عن الّسؤال:           متى أزور أقاربي؟

 أزور ................................................................................ 

 الوضعّية اإلدماجّية: 

ك رافقت والديك يوما إلى المتجر الكبير, فاشتريت كّل ما يلزمك ,وعند خروج

ويطلب صدقة .منه ,لفت انتباهك شيخ فقير أعمى يجلس على الّرصيف   

 

ما هو واجبك نحوه؟                      

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

 

 

 

 

 

  

 

 صادقا كاذبا

 الحق الباطل

 ليس أمينا أمينا
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 الّسنة الّثانية            الفصل األّول في ماّدة الّتربية اإلسالمّية تصحيح إختبار 

 

 

 األسئلة

 الّتمرين األّول: أجيب بــ : ) صحيح (   أو  ) خطأ (   ) 2,5ن(

 كان أبولهب يعامل الّرسول "ص" معاملة حسنة 

 أنا   طفل   مسلم    أزور    أقاربي

 طلب  العلم   يكون   باللّعب     طول    اليوم

 من كان يؤمن باّلّل واليوم اآلخر فليقطع رحمه 

 أقول      الّصدق     ولو      كان       مّرا 

 الّتمرين الّثاني : )1ن(

علما ــ (  :) علّمتني ــ  ينفعني  ــ  انفعني ــأضع كّل كلمة في مكانها المناسب   

. علماينفعني  وزدني   ما   وعلّمني  علّمتني   .بماانفعنياللّهّم   

 

الّتمرين الّثالث: أرّتب آيات سورة المسد من 1 إلى 5  .     ) 2,5ن(              

                   

 سيصلى نارا ذات لهب

 في جيدها حبل من مسد  

 تّبت يدا أبي لهب وتبّ 

 وامرأته حّمالة الحطب

 ما أغنى عنه ماله وما كسب

أخط  

 صحيح

 خطأ

 خطأ

 صحيح
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 الّتمرين الّرابع :ألّون بطاقة اإلجابة الّصحيحة .0,75 ن(

 اإلنسان الّذ ي ال يكذب نسّميه    

 الّصدق   أن    أقول                                               

 الّذي اليؤّدي األمانة إلى أصحابها كاملة نسّميه

            

 أجيب عن الّسؤال :متى أزور أقاربي ؟)1,5 ن(

 أزورأقاربي في  األعياد  وعندما يكون أحدهم مريضا ......

 

 

 الوضعّية اإلدماجّية :) 1,75(ن

خروجك منه  رافقت والديك يوما إلى المتجر الكبير, فاشتريت كّل ما يلزمك وعند

 لفت انتباهك شيخ فقير أعمى يجلس على الّرصيف ويطلب صدقة .

هذا الّشيخ ؟ ما هو واجبك نحو  

...  واجبي نحو هذا الّشيخ أن أعطيه بعض الّنقود و أشتري له طعاما ولباسا  

 كاذبا

 الباطل

 صادقا

 ليس أمينا

 الحقّ 

 أمينا
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