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 ن(1): التمرين األول

 حيح و باألَْحَمر الُسلوك الَخطأ، َلْون باألْخضر الُسلُوك الصَجِميلٌ ِحَصان ٌَعْندي 

 

 

 

 

 

 التمرين الثاني :   أرْتب الَصلوات الَخْمسُة .)2.5ن(

ْهر الظ          –      الَعْصر           -       اْلَمغرْب         -   اْلُصْبح        -    اْلْعَشاءْ   

...................... َصالَةُ  – 1  

....................َصالَة – 2   

.......................َصالَةُ  – 3   

........................َصالَةُ  –4  

......................... َصالَةُ  – 5   

 

 التمرين الثالث :     أُْكِمُل الَحِديْث اْلَشِريفْ    ِبـ :  )هللَا -   ُغالَْم -  َيِليَك -  ِبَيِمِنَك (. )2ن( 

  َقالَ َرُسولُ هللا َصلْى هللاُ وَعلّيِه َو َسلمْ   

 " َيا ................ ْسِم ............ وَ  ُكلْ .............َو ُكلْ ِمما ..........." 

 2019  :ديسمرب                     ( 2AP1 adaptée) مكيف ابتدائي  الثانية:  املستوى

 اإلسالميةالرتبية  مادة يف اختبار الفصل األول

 أُْطِعُمهُ 

 

 

 أْضِرُبهُ 

 أُِحُبهُ 

 

      ......................اإلسم و اللقب:  

                                        

:                            العالمة   
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 التمرين الرابع:    أَْرَبْط ِبَسْهم اآلَية َو اْلُسَوَرةُ الُمَناِسَبة )2.5َن(

 ُسوَرةُ اإلْخالْص          إِّياَك َنْعُبُد َو إَِياَك َنْسَتِعْن   

ُسوَرةُ الَفلْق     لْم َيلْد َوَلْم ُيوَلْد                

 ّنْصر ُسوَرةُ ال                 ِا ْنَحر َفَصِل لَِرِبَك وَ 

ُه َكاَن َتَواًبا                         ُسوَرةُ ال  َكْوَثر إنَّ

رِ   إَذا َوَقَب           ُسَورةُ الَفاِتَحةُ غاسق  َوِمْن شَّ

 

 التمرين الخامس :  أضع )ص( أََماَم الَجواْب الَصحِيح َو )خ( أَماَم الَجْواْب الَخِطأ.)2 ن(

َصْحِن َغّيري ).....( *ِمْن آَداِب األْكِل :أَُكُل ِمنْ   

).....(ِبْسِمَك َو َضْعُت َجْنِبي  الّنْوم: قراُ ُدَعاءَ الِطْفلُ  الُمَهَذُب يَ  *   

 *الَنَظاَفُة ِمْن اإليَمان ).....(

 * ُنَصْلي ِسُت  َصلواْت فِي الَيْومِ ).....( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالتوفيق تالميذي األعزاء
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  اختبار في مادة التربية اإلسالميةتصحيح 

 ن(1:) التمرين األول

 َعْندي ِحَصان ٌَجِميٌل، َلْون باألْخضر الُسلُوك الصحيح و باألَْحَمر الُسلوك الَخطأ

 

 

 

 

 التمرين الثاني :   أرْتب الَصلوات الَخْمسُة .)2.5ن(

ْهر        –الَعْصر                 -اْلَمغرْب                -اْلُصْبح           -اْلْعَشاْء     الظ   

   اْلُصْبحَصالَةُ    – 1

ْهرَصالَة   – 2  الظ   

       الَعْصرَصالَةُ   – 3 

      اْلَمغربْ  َصالَةُ    –4

     اْلْعَشاءْ    َصالَةُ  – 5 

 التمرين الثالث :     أُْكِمُل الَحِديْث اْلَشِريْف   ِبـ :  )هللَا -   ُغالَْم -  َيِليَك -  ِبَيِمِنَك (. )2ن( 

َقالَ َرُسولُ هللا َصلْى هللاُ وَعلّيِه َو َسلْم     

" َيلِيكَ  َو ُكلْ ِمما  ِبَيِمِنكَ   و َ ُكلْ  هللاَ  ْسِم   ُغالَم  " َيا  

 التمرين الرابع:    أَْرَبْط ِبَسْهم اآلَية َو اْلُسَوَرةُ الُمَناِسَبة )َ 2.5ن(

 إِّياَك َنْعُبُد َو إَِياَك َنْسَتِعْن             ُسوَرةُ اإلْخالْص 

ُسوَرةُ الَفلْق                    لْم َيلْد َوَلْم ُيوَلْد         

 َفَصِل لَِرِبَك َوِا ْنَحر                  ُسوَرةُ الّنْصر 

ُه َكاَن َتَواًبا                          ُسوَرةُ الَكْوَثر   إنَّ

إَذا َوَقَب                     ُسَورةُ الَفاِتَحةُ غاسقِ َوِمْن شَّر  

 

 أُْطِعُمهُ 

 

 

 أْضِرُبهُ 

 أُِحُبهُ 

 

      ......................اإلسم و اللقب:  

                                        

 العالمة :                            
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 التمرين الخامس :  أضع )ص( أََماَم الَجواْب الَصحِيح َو )خ( أَماَم الَجْواْب الَخِطأ.)2 ن(

 *ِمْن آَداِب األْكِل :أَُكُل ِمْن َصْحِن َغّيري )خ(

 *  الِطْفلُ  الُمَهَذُب َيقراُ ُدَعاَء الّنْوم: ِبْسِمَك َو َضْعُت َجْنِبي )ص(

 *الَنَظاَفُة ِمْن اإليَمان )ص(

فِي الَيْومِ  * ُنَصْلي ِسُت  َصلواتْ  )خ(   
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