
 

Web site : www.ets-salim.com /021.87.16.89 - Tel-Fax : 021.87.10.51 : 

 

 

 

 

          

                                          

  

 التمرين األول: أضع )ص( أمام العبارة الصحٌحة و )خ( أمام العبارة الخاطئة :

ـ أسعى فً طلب العلم ألن العلم نور )..........(    

ـ الدٌن اإلسالمً ال ٌحثنا على طلب العلم )........(    

ـ أوصانا رسولنا الكرٌم بقطع صلة الرحم )........(    

والمودة بٌنهم ).......( ـ زٌارة األقارب تقوي المحبة     

 التمرين الثاني : أكتب اإلجابة الصحٌحة فً مكانها المناسب :

ـ اإلنسان الذي ال ٌكذب ٌسمى ...................    

)صادقا ـ هادئا ـ مطٌعا (        

ـ اإلنسان الذي ٌكذب دائما نسمٌه.................    

مخادعا ـ كاذبا ـ سارقا ()       

وإن الرجل .............وٌتحرى  »رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : ـ قال  

. «...............حتى ٌكتب عند هللا.................  

)الصدق ـ صدٌقا ـ لٌصدق (             

 

 

 7102  :ديسنرب                                   (2AP)ابتدائي   الثانية:  ملستوىا

 الفصل األول يف مادة الرتبية اإلسالمية اختبار 

 اللقب : ....................

 االسم :.....................
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 التمرين الثالث : أكمل السورة بما ٌناسب :

بسم هللا الرحمان الرحٌم                               

( 2( ما أغنى عنه ماله وما .............)1تبت ٌدا أبً .............وتب )  

( فً جٌدها حبل 4( وامرأته حمالة ..............)3سٌصلى ............ذات لهب )

(5من .............)  

صدق هللا العظٌم                               

 الوضعية اإلدماجة :

. قامت لٌلى بقراءة القصة ، ثم تركتها ٌلى قصتها تركت منى عند صدٌقتها ل  

 على الطاولة ، فمزق أخوها الصغٌر ورقة منها .

 وعندما أرجعتها لصدٌقتها لم تخبرها بذلك ألنها خجلت منها .

ـ هل تصرف لٌلى صحٌح ؟    

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

ـ بماذا تنصح لٌلى ؟    

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

.........إلى من أد ......... »لرسول صلى هللا علٌه وسلم قال : ألن ا

...............» .  
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 تصحيح اختبار الفصل األول في التربية اإلسالمية

    السنة الثانية :                                          ديسمبر 7102              

                                                     

   

 

 

 

 

 التمرين األول: أضع )ص( أمام العبارة الصحٌحة و )خ( أمام العبارة الخاطئة :

ن(2)   

ـ أسعى فً طلب العلم ألن العلم نور )....ص....(    

ـ الدٌن اإلسالمً ال ٌحثنا على طلب العلم )...خ...(    

ـ أوصانا رسولنا الكرٌم بقطع صلة الرحم )...خ...(    

ـ زٌارة األقارب تقوي المحبة والمودة بٌنهم )...ص...(     

 التمرين الثاني : أكتب اإلجابة الصحٌحة فً مكانها المناسب :)2.5ن(

ـ اإلنسان الذي ال ٌكذب ٌسمى ....صادقا.....    

)صادقا ـ هادئا ـ مطٌعا (        

ـ اإلنسان الذي ٌكذب دائما نسمٌه.....كاذبا.....    

)مخادعا ـ كاذبا ـ سارقا (       

وإن الرجل ....لٌصدق ...وٌتحرى  »ـ قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم :  

. «...الصدق.....حتى ٌكتب عند هللا......صدٌقا.....  

)الصدق ـ صدٌقا ـ لٌصدق (             

 التمرين الثالث : أكمل السورة بما ٌناسب : )2.5ن(

 اللقب : ....................

 االسم :.....................
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بسم هللا الرحمان الرحٌم                               

( 2( ما أغنى عنه ماله وما ....كسب....)1تبت ٌدا أبً ....لهب....وتب )  

( فً جٌدها 4( وامرأته حمالة ....الحطب....)3ٌصلى ....نارا....ذات لهب )س

(5حبل من ....مسد...)  

صدق هللا العظٌم                               

 الوضعية اإلدماجة : )3ن(

ثم تركتها  تركت منى عند صدٌقتها لٌلى قصتها . قامت لٌلى بقراءة القصة ،  

 على الطاولة ، فمزق أخوها الصغٌر ورقة منها .

 وعندما أرجعتها لصدٌقتها لم تخبرها بذلك ألنها خجلت منها .

ـ هل تصرف لٌلى صحٌح ؟    

 .......تصرف لٌلى خاطئ........

ـ بماذا تنصح لٌلى ؟    

 ........أنصحها بأن تقول الحقٌقة ،وأن تحافظ على االمانة..........

 «أد ....االمانة...إلى من ...ائتمنك.... »الرسول صلى هللا علٌه وسلم قال :  ألن

. 

 

 

  

 

 

 

 

 


