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ن(3) أمام العبارة الّدالة على تصّرف خاطئ( ×ـ أضــع عالمـة )1  

 ـ أفـتح محافظ زمالئي بدون استئذان .)  (

دائـما .)  (ـ ال أقول الّصـدق   

 ـ أسعى إلى طلب العـلم .)  (

 ـ أفّضل الـلعب عن الّدراسة.)  (

 ـ أفّضل الّذهاب إلى حديقة الّتسلية عن زيارة أقاربي في العيد.)  (

 ـ أطيع والـدّي فقـط.)  (
 

 2ـ أكــتـب الكلمة المناسبة )مطــيعا  ـ  مؤدبا  ـ  صادقا  ـ  أمــينا ( )2ن(

 ـ أسمي الـّطـفل الّذي ال يكذب . ....................                                  

 ـ أسمي الّطـفل الّذي يحافـظ على األمانة ..........                              

 ـ أسمي الّطفل الّذي يطـيع والديه ..............                                      

أسمي الّطـفل الذي يحترم األشخاص............... ـ   
                            

ن(2ـ أرّتب  الّدعاء )3  

 ـ بــما علّــمــتني 

 ـ و زدنـي علما

 ـ و علّمني ما يـنـفــعــني

 ـ اللّــهم انــفعني  

........................................................................ ..................
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ن(3ـ أربط بين شــطري الـحـديث )4  

 

 ـ  و إّن الـّرجل لـيصدق و يـتحرى              إلى من ائتمـنك . 

                   

 ـ  طــلـب الــعلـم                                  و اليوم اآلخر فليصل رحـمه.

 

الّصدق حتى يكتب عند ّللّا صّديقا.             ـ من كان يؤمن بالّّلّ                   

 

 ـ أّد األمانة                                          فريضة على كّل مسلم .
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 التصحيح النموذجي  الختبار الفصل األول في  مادة الّتــربية اإلسالمية

 الثانية ابتدائي

 

ن(3الّدالة على تصّرف خاطئ )أمام العبارة ( ×)ـ أضــع عالمـة 1  

(×ـ أفـتح محافظ زمالئي بدون استئذان .)  

(×ـ ال أقول الّصـدق دائـما .)  

 ـ أسعى إلى طلب العـلم .

(×ـ أفّضل الـلعب عن الّدراسة.)  

(×ـ أفّضل الّذهاب إلى حديقة الّتسلية عن زيارة أقاربي في العيد.)  

   (×.) ـ أطيع والـدّي فقـط.

       

 2ـ أكــتـب الكلمة المناسبة )مطــيعا  ـ  مؤدبا  ـ  صادقا  ـ  أمــينا ( )2ن(

 ـ أسمي الـّطـفل الّذي ال يكذب صادقا                                         

 ـ أسمي الّطـفل الّذي يحافـظ على األمانة أمـينا                             

 ـ أسمي الّطفل الّذي يطـيع والديه مـطـيـعا                                      

 ـ أسمي الّطـفل الذي يحترم األشخاص مـؤدبا                                

                          

ن(2ـ أرّتب  الّدعاء )3  

 ـ بــما علّــمــتني 

 ـ و زدنـي علما

فــعــنيـ و علّمني ما يـنـ  

 ـ اللّــهم انــفعني  

 اللّــهم انفعني بــما علمتني و علّـمني ما يــنـفـعني و زدني عـلما.
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ن(3ـ أربط بين شــطري الـحـديث )4  

 

 ـ  و إّن الـّرجل لـيصدق و يـتحرى              إلى من ائتمـنك . 

                   

الــعلـم                                  و اليوم اآلخر فليصل رحـمه. ـ  طــلـب  

 

 ـ من كان يؤمن بالّّلّ                              الّصدق حتى يكتب عند ّللّا صّديقا.

 

 ـ أّد األمانة                                          فريضة على كّل مسلم .
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