مارس2018 :
املس توى :ا ألوىل ابتدايئ ()1AP
اختبار الفصل الثاين يف مادة الرتبية الإسالمية
التمرين األول  :أجيب بــ ( صحيح ) أو (خطأ )
اإلستئذان ليس من آداب المسلم

أقول الحمد هلل عند بداية األكل

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

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

طاعة الوالدين واجبة على ك ّل مسلم

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

الرّ فق بالحيوان يكون بإطعامه وضربه

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

التمرين الثاني  :ألوّ ن إطار اإلسم الّذي تجب طاعته .
ّ
ّللا تعالى

ال ّ
شيطان

السارق
ّ

الوالدان

- Tel-Fax : 021.87.10.51 :

المعلّم

الكاذب

Web site : www.ets-salim.com /021.87.16.89

التّمرين الثّالث  :أربط بين إسم ال ّسورة واآلية التي تحتويها
سورة النا ّ س

لم يلد ولم يولد

سورة الفاتحة

شر الوسواس الخناس
من ّ

سورة اإلخالص

رب العالمين
الحمد هلل ّ

التّمرين الرّابع  :أر ّتب الكلمات ألحصل على حديث شريف .
وإنّ البرّ ـــ إن ّالصّدق ــ يهدي إلى الج ّنة ــ يهدي إلى البرّ.

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

- Tel-Fax : 021.87.10.51 :

Web site : www.ets-salim.com /021.87.16.89

املس توى :ا ألوىل ابتدايئ ( )1APمارس2018 :
اختبار الفصل الثاين يف مادة الرتبية الإسالمية
التمرين األول :أجيب بــ ( صحيح )أو (خطأ ) 2ن
اإلستئذان ليس من آداب المسلم

خ

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

......

أقول الحمد هلل عند بداية األكل

خ

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

طاعة الوالدين واجبة على ك ّل مسلم ص

........

.........

الرّفق بالحيوان يكون بإطعامه وضربه

خ

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

التمرين الثاني  :ألوّ ن إطار اإلسم الّذي تجب طاعته 3.ن
ّ
ّللا تعالى

ال ّ
شيطان

السارق
ّ

المعلّم

الوالدان

الكاذب

- Tel-Fax : 021.87.10.51 :

Web site : www.ets-salim.com /021.87.16.89

التّمرين الثّالث :أربط بين إسم السّورة واآلية التي تحتويها 3ن
سورة الناّس
سورة الفاتحة

لم يلد

ولم

يولد

رب العالمين
الحمد هلل ّ

سورة اإلخالص
شر الوسواس الخناس
من ّ

التّمرين الرّابع  :أر ّتب الكلمات ألحصل على حديث شريف 2 .ن
وإنّ البرّ ـــ إن ّالصّدق ــ يهدي إلى الج ّنة ــ يهدي إلى البرّ.
إنّ الصّدق يهدي إلى البرّ وإنّ البرّ يهدي إلى الج ّنة .

- Tel-Fax : 021.87.10.51 :

Web site : www.ets-salim.com /021.87.16.89

