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 :التمرين األول 

 أمام كل عبارة : خطأأضع صحيح أو * 

 من مبطالت الصالة عدم استقبال القبلة ........-    

 جهرا ........صالة الظهر تؤدى -   

 سنة ...... 25رعى محمد صلى هللا عليه وسلم الغنم وهو في -   

 اخوة عند هللا تعالى ....... المسلون-   

 التمرين الثاني :

 : صحح األخطاء في العبارات التالية 

 .المالئكة مخلوقات من طين ,تعصي هللا تعالى ,وال تطيعه     

 ويتعبون .يشبهون البشر فيأكلون ويشربون     

 من وظائفهم : 

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

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

 الوضعية اإلدماجية 

 : بينما كان وليد يتفرج على التلفاز يوم الجمعة سمع اآلية التالية  قال هللا تعالى

فاسعوا إلى ذكر هللا وذروا  ة من يوم الجمعةيا أيها الذين آمنوا إذانودي للصال"   

  سورة الجمعة . "       خير لكم إن كنتم تعلمون البيع ذلكم 

 

 2019  :مارس                                   (3AP) ابتدائي  الثالثة:  املستوى

 الرتبية اإلسالمية يف مادة الّثاني اختبار الفصل
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 فبقي حائرا حول معناها فسأل أباه قائال :

 إلى ماذا تدعوا هذه اآلية ؟-   

تؤدى ..........وقت ..........يوم ..........بعد  أجابه األب :هي صالة .........-   

 إلى خطبتي اإلمام .اإلستماع 

 وليد : وهل تؤدى هذه الصالة في البيت ؟-   

 األب : تصلى في ...........-  

 وليد : وما هي أفضل المساجد في اإلسالم ؟ وأين تقع ؟-   

 األب : المسجد النبوي و يقع في ...........-  

 المسجد الحرام و يقع في ............         

 المسجد األقصى و يقع في ...........        

 

 

 بالتوفيق 
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 تصحيح التربية اإلسالمية

 التمرين األول :2ن

 أضع صحيح أو خاطأ أمام كل عبارة :

من مبطالت الصالة عدم استقبال القبلة .صحيح.......-  

الظهر تؤدى جهرا خطأ........صالة -  

سنة ..خطأ.... 25رعى محمد صلى هللا عليه وسلم الغنم وهو في -  

المسلون اخوة عند هللا تعالى ..صحيح.....-  

 التمرين الثاني :4ن

 صحح األخطاء في العبارات التالية :

 المالئكة مخلوقات من نور ,التعصي هللا تعالى ,و تطيعه .ال

لون واليشربون واليتعبون .يشبهون البشر فاليأك  

 من وظائفهم :

..كتابة أفعال العباد........-  

....الدعاء للمؤمنين....-  

 الوضعية اإلدماجية  4ن

بينما كان وليد يتفرج على التلفاز يوم الجمعة سمع اآلية التالية  قال هللا تعالى   

ذكر هللا وذروا  >يا أيها الذين آمنوا إذانودي للصالة من يوم الجمعة فاسعوا إلى

 البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون < سورة الجمعة . 

 فبقي حائرا حول معناها فسأل أباه قائال :

إلى ماذا تدعوا هذه اآلية ؟-  

أجابه األب :هي صالة .الجمعة.....تؤدى .ركعتين....وقت ..الظهر...يوم -

 ..الجمعة....بعد  اإلستماع إلى خطبتي اإلمام .

هل تؤدى هذه الصالة في البيت ؟وليد : و-  

األب : تصلى في .المسجد..........-  
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وليد : وما هي أفضل المساجد في اإلسالم ؟ وأين تقع ؟-  

األب : المسجد النبوي و يقع في .المدينة المنورة..........-  

المسجد الحرام و يقع في ..بمكة المكرمة..........           

 .........يقع في .بفلسطين.المسجد األقصى و          
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