
 

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

ِحيَحِة و)خ( أََمامَ  اْلِعبَاَرِة اْلَخاِطئَِة)5,2ن(   التّمرين األَّول: أََضُع )ص( أََماَم اْلعبَاَرِة الصَّ

( .)  أَُردُّ بِأَْحـَسِن تَِحيٍَّة َعلَى َمْن يَُسلّـُم َعلَيَّ ـ   

( .ـ الّطـْفُل اْلُمْسِلُم يَنَاُم َعلَى َجْنبِـِه األَْيَسـِر)   

( .ـ التَِّحـيَّـة تَُدلُّ َعلَى ُحــْسِن اْلـُخـلُـِق)   

( .ـ اْلــُمـْسـِلُم الطَّاِهـر يُِحـبُّـهُ اللَّه)   

ـْوِم قَـْبَل النَّـْوم )  (.ـ أَْقَراُ ُدَعاَء النَـّ  

 التّــمـرين الثّاني: أَْربِـُط بِــَما يُنَاِسب)5,2ن(

ةَ.َوإِذَا ُحيّـيـتُم بِتَـِحيٍَّة                              ـ يُـْدِخـُل َصاِحبَهُ اْلـَجــنَّ   " 

"ـ بِاْسـِمـَك َربِي َوَضـْعُت َجْنبِي                    ـ فََحيُّوا بِأَْحَسَن ِمـْنـَها......   

 ـ الّرْفُق بِاْلَحيََواِن                                   ـ َوبَِك أَْرفَـعُهُ.

 التّمرين الثّ الث: أَْكتُُب ُكـّل ِعـبَاَرة فِي َمَكانَِها اْلُمنَاِسب )5ن(

. ـ أَْسـتَــِحمُّ ُكّل أُْسبُوعٍ                            . أَُوّسُخ َمََلبِِسيـ ََل   

 ـ أَْغِسـُل يََديَّ قَْبَل َوبَْعَد اأْلَْكِل.              ـ أَْعبُُد اللّه بَِمََلبٍِس نَِظيفٍَة.

 2021 جوان              (AP1)ابتدائي ىولاأل: لمستوىا

 مادة التّربية االسالميةفي  الفصل الثّاني اختبار

 َطـَهاَرةُ ِجــِــْسِمي  َطـَهاَرةُ ثِيَابِي
 

     ...............................ـ
...............................ـ                   

 
.............................ـ  
.............................ـ   



 

ِحـيـَحةِ  )3ن(  التّمرين الّرابع: أُلَّوُن اإلَجابَِة الصَّ

 

  "قُــْل أَُعوذُ بِـَرّب النَّاِس .... "ـ 

" إنَّ اللّـهَ يُـِحبُّ التََّوابِيَن ...."ـ   

"......ِمْن َشّر َما َخلََق ..... "ـ   

 

 اْلوضعية: أُْكـِمُل بِاْلَكـِلَمِة اْلُمنَاِسبَِة  )بَاِكًرا ـ اْلُمْجـتُـِهـُد ـ يَْقَراُ  ـ األَْيـــَمــن()5ن(

................. وَ  ................ َجــْنـبِهِ  َعلَى  ............يَــنَاُم  .............الّطـْفُل   

 ُدَعاَء الـنَّْوِم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الّصـْدقُ 

ـةِ ُسوَرةُ اْلفَاتِـحَ  ُسوَرةُ النَّاِس   

قِ ُسوَرةُ الفَـلَ   ُسوَرةُ اإلْخََلِص  

 َطـَهاَرةُ الثّـيَاب



 

 
 

ِحيَحِة و)خ( أََمامَ  اْلِعبَاَرِة اْلَخاِطئَِة)5,2ن(   التّمرين األَّول: أََضُع )ص( أََماَم اْلعبَاَرِة الصَّ

( ص) أَُردُّ بِأَْحـَسِن تَِحيٍَّة َعلَى َمْن يَُسلّـُم َعلَيَّ ـ   

( خـ الّطـْفُل اْلُمْسِلُم يَنَاُم َعلَى َجْنبِـِه األَْيَسـِر)   

( صـ التَِّحـيَّـة تَُدلُّ َعلَى ُحــْسِن اْلـُخـلُـِق)   

( صـ اْلــُمـْسـِلُم الطَّاِهـر يُِحـبُّـهُ اللَّه)   

ـْوِم قَـْبَل النَّـْوم ) ـ أَْقَراُ ُدَعا ( صَء النَـّ  

 التّــمـرين الثّاني: أَْربِـُط بِــَما يُنَاِسب)5,2ن(

 " َوإِذَا ُحيّـيـتُم بِتَـِحيٍَّة                              ـ يُـْدِخـُل َصاِحبَهُ اْلـَجــنَّةَ.

"فََحيُّوا بِأَْحَسَن ِمـْنـَها......ـ بِاْسـِمـَك َربِي َوَضـْعُت َجْنبِي                    ـ    

 ـ الّرْفُق بِاْلَحيََواِن                                   ـ َوبَِك أَْرفَـعُهُ.

 

 التّمرين الثّ الث: أَْكتُُب ُكـّل ِعـبَاَرة فِي َمَكانَِها اْلُمنَاِسب )5ن(

. ـ أَْسـتَــِحمُّ ُكّل أُْسبُوعٍ                            . أَُوّسُخ َمََلبِِسيـ ََل   

أَْغِسـُل يََديَّ قَْبَل َوبَْعَد اأْلَْكِل.              ـ أَْعبُُد اللّه بَِمََلبٍِس نَِظيفٍَة.ـ   

 2021جوان               (AP1)ابتدائي األولى: لمستوىا

 تصحيح اختبار الفصل الثّاني في مادة التّربية االسالمية

ثِيَابِيَطـَهاَرةُ   َطـَهاَرةُ ِجــِــْسِمي  
 

 ـ أَْغِسـُل يََديَّ قَْبَل َوبَْعَد اأْلَْكِل.    
ـ أَْسـتَــِحمُّ ُكّل أُْسبُوعٍ .                  

 

 ـ ََل أَُوّسُخ َمََلبِِسي. 
 

 ـ أَْعبُُد اللّه بَِمََلبٍِس نَِظيفٍَة.



 

ِحـيـَحةِ  )3ن(  التّمرين الّرابع: أُلَّوُن اإلَجابَِة الصَّ

 

  "قُــْل أَُعوذُ بِـَرّب النَّاِس .... "ـ 

" إنَّ اللّـهَ يُـِحبُّ التََّوابِيَن ...."ـ   

"......ِمْن َشّر َما َخلََق ..... "ـ   

 

 اْلوضعية: أُْكـِمُل بِاْلَكـِلَمِة اْلُمنَاِسبَِة  )بَاِكًرا ـ اْلُمْجـتُـِهـُد ـ يَْقَراُ  ـ األَْيـــَمــن()5ن(

 

 ُدَعاَء الـنَّْوِم.يَْقَراُ  وَ  األَْيـــَمــن َجــْنـبِهِ  َعلَى بَاِكًرا يَــنَاُم  اْلُمْجـتُـِهـدُ الّطـْفُل 
 
 

 
 
 
 
 

 الّصـْدقُ 

ـةِ ُسوَرةُ اْلفَاتِـحَ  ُسوَرةُ النَّاِس   

 ُسوَرةُ اإلْخََلِص  ُسوَرةُ الفَـلَ قِ 

 َطـَهاَرةُ الثّـيَاب


