
 ن( 2.5) ـ أكتب صحيح أو خطأ أمام كل عبارة:1

الوقت ثمين يجب أن نقضيه في اللعب و اللهو.   * 
 العصر يعني الزمن والوقت .  *  
يجب علينا إكرام اليتيم ومساعدة المحتاجين .  *  
الوضوء يكون بعد الصالة .  *  
يقبل هللا الصالة بدون وضوء .  * 
 عبادة . –نظافة  –طاهرا  –أمأل الفراغ بما يناسب من الكلمات التالية :قبل -2
ن(2)

له نقيا الوضوء .........أمرنا هللا تعالى بها ,فهو ..........للمسلم ,يجع -
و.......حيث يكون .........الصالة .

ن(4) الوضعية اإلدماجية:
آمن »ذهب أحمد إلى المسجد يوم الجمعة فسمع اإلمام يبدأ خطبته بقوله تعالى  

كل آمن باهلل و مالئكته وكتبه ورسله  المؤمنونالرسول بما أنزل إليه من ربه و 
 «ال نفرق بين أحد من رسله

 : فعرف أحمد أن لإليمان أركان وهي

............بــاإليمان  -1

...........ـــاإليمان ب -2

...........ــاإليمان ب -3

.........ـــاإليمان ب -4

)                                      
 

امتحان الثالثي الثاني يف الرتبية اإلسالمية



مرددا بعض أسماء هللا الحسنى لم يفهم  وبعد بنهاية الخطبة بدأ اإلمام بالدعاء   

أحمد معناها فسأل والده عن معناها فقال :

هللا خالق البشر والحيوان وكل شيء.  * *الرازق    -

هللا يرزق الطير والحيوان واإلنسان .  * *الخالق     -

هللا هو المعبود ال شريك له .  * *القادر      -

يستطيع فعل أي شيء مهما كان عظيما. * *الواحد     -

ن(1.5) .ومعناه سماالأربط بسهم بين -

«قل .......خالق كل شيء وهو......  .......  »أكمل اآلية الكريمة : 



ن( 2.5أمام كل عبارة: ) ـ أكتب صحيح أو خطأ1
الوقت ثمين يجب أن نقضيه في اللعب و اللهو. خطأ  * 

 العصر يعني الزمن والوقت . صحيح  *  
يجب علينا إكرام اليتيم ومساعدة المحتاجين .صحيح  *  
 الوضوء يكون بعد الصالة .خطأ  *  
يقبل هللا الصالة بدون وضوء . خطأ  * 
عبادة .  –نظافة  –طاهرا  –أمأل الفراغ بما يناسب من الكلمات التالية :قبل -2
ن(2)

..........للمسلم نظافة........أمرنا هللا تعالى بها ,فهو عبادةالوضوء . -
.....الصالة .الصالة......حيث يكون ....طاهرا,يجعله نقيا و.

ن(4الوضعية اإلدماجية: )
آمن »أحمد إلى المسجد يوم الجمعة فسمع اإلمام يبدأ خطبته بقوله تعالى  ذهب 

الرسول بما أنزل إليه من ربه و المؤمنون كل آمن باهلل و مالئكته وكتبه ورسله 
 «ال نفرق بين أحد من رسله

 : فعرف أحمد أن لإليمان أركان وهي

............بــاهللاإليمان  -5

...........ـــالمالئكةاإليمان ب -6

...........ــالكتباإليمان ب -7

.........ـــالرسلاإليمان ب -8

)                                      
 

 اإلصالح



وبعد بنهاية الخطبة بدأ اإلمام بالدعاء مرددا بعض أسماء هللا الحسنى لم يفهم    

أحمد معناها فسأل والده عن معناها فقال :

هللا خالق البشر والحيوان وكل شيء.  * *الرازق    -

هللا يرزق الطير والحيوان واإلنسان .  * *الخالق     -

هللا هو المعبود ال شريك له .  * *القادر      -

الواحد   *           *  يستطيع فعل أي شيء مهما كان عظيما.  -

ن(1.5. )أربط بسهم بين االسم ومعناه-

هللا......خالق كل شيء وهو الواحد القهار......  قل . »أكمل اآلية الكريمة :    

 .......»


