مارس2018 :
املس توى  :الثانية ابتدايئ ()2AP
اختبار الفصل الثاين يف مادة الرتبية الإسالمية
اللقب ...............:
االسم ...............:

السند :
كنت جالسا مع عائلتي أشاهد التلفاز ،وبينما كنا كذلك شاهدنا شريطا علميا حول
الحيوانات  ،و النباتات  ،وباقي المخلوقات  .فكان أبي كلما رأى مشهدا رائعا
البَََ« :كََْنتََ
يقول « :سبحان هللا »  ،فسألته  « :ماذا كنت تقول يا أبي » .فَقَالََ ْ َ
خلَوقَاتََ.
دَالْقَادَرَالَذَيَخَلَقََوَرَزَقََكَلََهَذَهََ َْالمَ َْ
هللاَالوَاحَ َ
أَسَبَحََ َْ
األسئلة :
ــ أذكر مخلوقات هللا الواردة في السند :
....................................،.....................................
ــ صنف حسب الجدول :
اليمان باهلل ــ الخالق ــ اليمان بالملئكة ــ اليمان بالكتب ــ الرازق ــ اليمان
بالرسل ــ الواحد ــ القادر .
أركان اليمان
ــ ..........................
ــ ..........................
ــ ..........................
ــ ..........................
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أسماء هللا الحسنى
ــ .............................
ــ .............................
ــ .............................
ــ .............................
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الصفحة 2/1

ــ أربط الية بالسورة المناسبة لها :
سيصلى نارا ذات لهب

سورة الماعون

فليعبدوا رب هذا البيت

سورة المسد

وال يحض على طعام المسكين

سورة الفلق

ومن شر النفاثات في العقد

سورة قريش

صالَ ِة )
ــ أكمل الية الكريمة بالكلمات التي سقطت منها  ( :ا ْل َم َراف ِِق ـ ا ْل َك ْع َب ْي ِن ـ ال َّ

َقال َ هللا َت َعا َلى
» يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى .................فاغسلوا وجوهكم و أيديكم
إلى .................وامسحوا برؤوسكم و أرجلكم إلى ».................
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تصحيح اختبار الفصل الثاني في التربية اإلسالمية
السنة الثانية

مارس2018

اللقب ...............:
االسم ...............:

السند :
كنت جالسا مع عائلتي أشاهد التلفاز ،وبينما كنا كذلك شاهدنا شريطا علميا حول
الحيوانات  ،و النباتات  ،وباقي المخلوقات  .فكان أبي كلما رأى مشهدا رائعا
يقول « :سبحان هللا »  ،فسألته  « :ماذا كنت تقول يا أبي » .فقال ْ
َالبََ« :ك ْنتَ
َهللاَالواحدَالْقادرَالذيَخلقَورزقَكلَهذه ْ
ْ
َالم ْخلوقاتَ.
أسبح
األسئلة :
ــ أذكر مخلوقات هللا الواردة في السند 2(:ن)
........الحيوانات........،........النباتات..........
ــ صنف حسب الجدول 4(:ن)
اليمان باهلل ــ الخالق ــ اليمان بالملئكة ــ اليمان بالكتب ــ الرازق ــ اليمان
بالرسل ــ الواحد ــ القادر .
أركان اليمان
ــ ..اليمان باهلل..
ــ ..اليمان بالملئكة...
ــ ..اليمان بالكتب...
ــ ..اليمان بالرسل....
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ــ ...الخالق....
ــ ....الرازق....
ــ ....الواحد.....
ــ ......القادر.....
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ــ أربط الية بالسورة المناسبة لها 4(:ن)
سيصلى نارا ذات لهب

سورة الماعون

فليعبدوا رب هذا البيت

سورة المسد

وال يحض على طعام المسكين

سورة الفلق

ومن شر النفاثات في العقد

سورة قريش

صالَ ِة )
ــ أكمل الية الكريمة بالكلمات التي سقطت منها  ( :ا ْل َم َراف ِِق ـ ا ْل َك ْع َب ْي ِن ـ ال َّ

َقال َ هللا َت َعا َلى
» يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى ..الصلة..........فاغسلوا وجوهكم و أيديكم
إلى .......المرافق..........وامسحوا برؤوسكم و أرجلكم إلى
.....الكعبين»............
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