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  "نور المعارف"

  األولتقييم مكتسبات التالميذ في نهاية الثالثي 
2009-2010  

 السنة الخامسة 

العدد   تربية إسالمية :الماّدة 
20

  

   :االسم و الّلقب 

  
جلسنا . العيد معنا ي و جّدتي ليلة عيد الفطر المبارك أصّر والدي أن يقضي جّد : 1السند 

فأسرع أبي و أحضر لجّدي ماء . ل حديثنا حتى نودي الى الّصالة حولهما نتسامر معهما ولم يط

 .دافئا ليتوّضأ ثم أمسك بيده ورافقه برفق الى قاعة الجلوس 

  فق في معاملة الوالدين  راستخرج من الّسند أعماال قام بها األب توحي باّل: 1التعليمة 

• ...................................................................................................... 

• ...................................................................................................... 

• ......................................................................................................  

  ما رأيك في معاملة األب للجّدين؟ و لماذا ؟: 2التعليمة   

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

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

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

  :أربط الواجب بما يناسب : 3التعليمة   

 .أعتذر لهما إذا أخطأت*

 .أتذّمر من طلباتهما*من واجبي نحو والدّي أن                                  *         

 . ال أقّدرهما إال أمام اآلخرين*

 .أرعاهما عند الكبر *

  .أواصل آتابة اآلية التي يدعونا اهللا من خاللها الى الّرفق بالوالدين : 4التعليمة 

  .........................................وقضى رّبك أّال تعبدوا إّال إّياه " الّرحمان الّرحيم  بسم اهللا

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

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

  "سورة االسراء ".آما رّبياني صغيرا ...................................................
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  .قام جّدي بعّدة أعمال أثناء الوضوء و لكّنه قبل أن يصّلي أعاد وضوءه من جديد: 2السند 

  :في الخانة المناسبة ) X(أضع العالمة : 1التعليمة 

  النّية  االستنشاق  مسح األذنين غسل الوجه مسح الّرأس  المضمضة  

              فرض

              سّنة

  
  :اذآر ثالث نواقض للوضوء: 2التعليمة 

o ........................................................ 

o ......................................................... 

o .........................................................  

  
العشاء الفاتحة ثّم الجزء األّول من سورة تال جّدي في الّرآعة األولى من صالة :  3السند           

  .البروج

  .أآتب اآليات الّناقصة في أماآنها : 1التعليمة 

  ) .....................................2(و اليوم الموعود) 1(و السماء ذات البروج:" قال تعالى 

إذ هم عليها ) 5...........() ............................................4(قتل أصحاب األخدود) 3(

موا و ما نق) 7....................() ..........................................................6(قعود

  .منهم إّال أن يؤمنوا باهللا العزيز الحميد

  
  الته قلنا له و لّما أنهى ص. قرأ جّدي في الّرآعة الثانية الفاتحة ثّم سورة االخالص :  4السند         

  "مّني و منكم األعمال الصالحة يا أحفادي :"فرّد بكّل حنّو و لين " تقّبل اهللا يا جّدي"

  .الى آداب الحديث  لحديث الّنبوي الّشريف الذي يدعوأستدّل با :1التعليمة   

  .................................................................رحم :"قال رسول اهللا صّلى اهللا عليه و سّلم  

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

......."...............................................................................................................  

  .ج المعنى الذي تبرزه سورة االخالصأستنت : 2التعليمة 

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

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