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 اإلسم: ...................
اللقب: ..................

تقييم مكتسبات المتعلّمين
الثالث  الثالثي نهاية في
اإلسالمية  التربية  في

 السنة األولى: .....
المدرسة: ...

: 1السنّد عدد

غلبه  أننام الطفل بعد  ه ألداء الصالة في المسجد . والدحّل يوم العيد فرافق سعيد 
  .أبوه و أنـّبه ه أيقظفالنعاس 

أمام اإلجابة الصحيحة :  )xأضع عالمة (:  1-1التعلمية 

  ال يعرف سعيد 

   آداب الحديث

   آداب التحية 

  آداب الجلوس

 : 2-1التعلمية 

  آداب الجلوس : أصلح الخطأ  إن وجد : من

و النوم في أي مكان يعترضني تمدّد على األرض ال -

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

النوم في المسجد على الزربية. -

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

النوم في القسم على الطاولة  -

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

 : 2السند عدد 

، التقى سعيد بصديقه منير فسلـّم عليه و حيـّاه ون من الصالةـّ عندما خرج المصل
  مبتسما .

  :  1-2التعلّمية 

ّ عليه وسلّم : " إذا حييّتم بتحيّة فحيّوا ........................  ......قال الّرسول صلّى 

1معـ

1معـ

2معـ
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 .قال والد سعيد البنه : إن اإلسالم دين التسامح و هللا ال يحّب اإلساءة السند : 

  : 2-2التعلّمية 

" المسلم من ..................... الناس من أوصانا الرسول صلى هللا عليه و سلم : كما 
 ........ ؟...............و.................................. 

أشطب الخطأ  : 3-2مية التعل

  يجب أن : مسلما لكي تكون 

.تساعد الفقراء و المساكين و المحتاجين و المرضى  -

 .تصرخ و تصيح في وجه من يعترض طريقك  -

 تصلـّي و تصوم.  -

 .تنهر والديك كل ما طلبا منك مساعدة  -

تسلـّم على من يعترضك و تساعده إن طلب منك المعونة. -

 في معرفته بالسور القرآنية  ابنهفي الطريق أراد والد سعيد أن يمتحن : 3الّسند عدد 

  ورة المناسبة لها :سأربط اآلية بال   1-3التعلّمية :

 

 

 

:  4الّسند عدد 

، الماعون عند العود الى المنزل دار نقاش بين أفراد العائلة حول معاني سورة 
ّ في سورة  أيك فيما ريا ولدي : " فسألت األم ابنها سعيد  اللّذين تحدّث عنهم 

  ؟" الماعون 

  قريشالكوثر أعطيناك إنّ 

  الماعونللمصلّين فويل

 الكوثر لبيتا هذا ربّ  فليعبدوا

2معـ

1معـ

2معـ
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1-4التعلّمية 

  هل هم أناس طيـّبون 

 . الصحيحةألّون اإلجابة 

  :  2-4التعلّمية 

 شرح سعيد رأيه فقال :

أشطب اإلجابة الخاطئة 

  . ال يؤمنون بيوم الحسابألنّهم  -

  . لونها ال يهم حسنا و أداءيؤدّون صالتهم ألنّهم  -

 .بالطعامالمساكين يساعدون وال ال يساعدون الفقراء بالصدقات ألنّهم  -

 جدول إسناد األعداد في الكتابي

  المعايير
التّملك درجات

التميّزالمعايير الّدنيا
3معـ2معـ1معـ

10.5عتبة00انعدام التملّك
20.5عتبة11.5دون التّملك األدنى

33عتبة23التملك األدنى
2.5 المجموع 4.5 3 فوق التّملك األدنى

الّشفوي   جدول إسناد األعداد في

  المعايير
التّملك درجات

التميّزالمعايير الّدنيا
3معـ2معـ1معـ

10.5عتبة00انعدام التملّك
20.5عتبة0.511 دون التّملك األدنى

31عتبة1.522التملك األدنى
2المجموع2.533 ك األدنىفوق التّمل

 ال نعم
3معـ

1 عتبة

2 عتبة

3 عتبة

/.12

/ .8  


