
المدرسة االبتدائية الخاصة 

  "نور المعارف"

  السنة السادسة  تقييم مكتسبات التالميذ في نهاية الثالثي األول

العدد    تربية إسالمية   :المادّة 
20

  

  ..................................................................................................................  :االسم و الّلقب 

  

تقّدم محمود نحو المحرك نظر فيه من عّدة نواح ثّم تسّلح بكّالبه وأزال القطع غير  1السند 

مبال بتلّوث یدیه بالشحم األسود وانطوت قامته لكّنه بقي ثابت الحرآات غير مترّدد فأزال القطعة 

 .المتعّطبة وأثبت مكانها قطعة أخرى سليمة

ي شریف یحّث على االخالص واالتقان استدل بحدیث نبو. اتقن محمود عمله: 1-1التعليمة 

  . في العمل

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

  حسب رأیك ما هو جزاء المخلص في العمل في الدنيا واآلخرة  : 2-1التعليمة 

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

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

ما وصل إليه محمود من إخالص واتقان آان یرجع إلى حسن تربيته وعنایة  :  2لسند ا

  .والدیه به

  اذآر ثالث حقوق لألبناء على األباء : 1-2التعليمة 

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

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

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

دعا الرسول صلى اهللا عليه وسلم إلى العنایة باألبناء والبنات وإلى حسن : 2- 2التعليمة   

  تربيتهم واستدل بحدیث شریف 

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

  استنكر اهللا عّز وجّل من سوء معاملة البنت وذلك بوأدها : 3-2التعليمة   

  اذآر اآلیة من سورة التكویر التي حّرم اهللا فيها وأد البنات   

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

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

  2معـ 

  4معـ 

  1معـ 

  2معـ 



ة إلى إخالصه في العمل آان محمود طائعا لرّبه یحافظ على صالته إضاف:  3السند 

  .ویحسن الوضوء

غسل الوجه، المضمضة ثالثا، النّية، مسح : رأیته یوما یقوم باألعمال التالية عند وضوئه 

 .األذنين ظاهرا وباطنا، المواالة، رد مسح الرأس

  أصنف هذه االعمال في الجدول التالي :  1-3التعليمة 

  

  السنن  الفرائض

- .................................. - ..................................  

- .................................. - ..................................  

- .................................. .....................................  

  

   أردت أن أصلي معه جماعة لكّني انتبهت إلى أّنني قد نقضت وضوئي:  2-3التعليمة 

  اذآر ثالثا من نواقض الوضوء 

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

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

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

  اذآر مراحل الوضوء مرّتبة :  3-3التعليمة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مراحل الوضوء 

- .........................................  - .........................................  

- .........................................  - .........................................  

- .........................................  ............................................  

- .........................................  - .........................................  

- .........................................  - .........................................  

3معـ

3معـ

  2معـ 



  

  

  

 

2 مـعـ  1مـعـ    3مـعـ   4مـعـ    

  0  0 0 0 0  انعدام التملك

 

 1 1 1 1 1  دون التملك األدنى

   2  2  2  2  2  التملك األدنى

 5 3 3  3  3  3  التملك األقصى

 


