
المدرسة االبتدائية الخاصة 

  "نور المعارف"

الثانيتقييم مكتسبات التالميذ في نهاية الثالثي 
2009-2008   

 السنة الخامسة 

العدد   تربية إسالمية :الماّدة 
20

  

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

  
بمناسبة نجاح االبن أقامت العائلة حفال دينيا حضره األقارب و الجيران فاستقبلهم  : 1السند 

 ..لديهم من طعام و شراب األهل بحفاوة و رّحبوا بهم و قّدموا لهم أحسن ما 

  أقرأ السند و أستخرج منه ما يدل على إآرام الضيف : 1-1التعليمة 

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

  .الشريف المدعم إلآرام الضيف أستدّل على ذلك بالحديث 

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

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

بدأت السهرة بتالوة مبارآة من القرآن الحكيم و من بين السور التي تليت سورة : 2السند 

  االنشقاق 

  أرّتب اآليات من سورة االنشقاق : 2-1التعليمة   

  و ألقت ما فيها و تخّلت     إذا السماء اشّقت     وأذنت لربها و حقت   

    و إذا األرض مّدت     يا أّيها االنسان إّنك آادح الى رّبك آدحا فمالقيه   

  و أذنت لرّبها و حّقت   

  أعّمر الجدول بما يلي 

حسابا يحاسب  -    أوتى آتابه بيمينه-      رايدعو ثبورا و يصلي سعي -

 أوتى آتابه وراء ظهره  -    يسيرا

  الكافر  المؤمن

    

    

    

  

  

1معـ

2معـ

2معـ

2معـ
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  عند ما حان موعد صالة العشاء قام الجميع ألداء الفريضة بمافيهم األخ األصغر: 3السند    

  أذآر عدد الصلوات المفروضة على المسلم في اليوم و الليلة : 3التعليمة 

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

  أسّميها مرّتبة 

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

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

  أتمم الفقرة بما يناسب 

  ………ووقتها منحصر بين …………تؤّدى ……….عدد رآعات صالة العشاء 

…………………………  

 أذآر أعمال الّرآعة األولى من هذه الّصالة مرّتبة  •

 ……………………- 6                الّنّية  .1

2. ………………………        7-…………………… 

 ………………………-8          قراءة الفاتحة و السورة .3

4. …………………          9-……………………… 

  الرفع من الّرآوع .5

آانت فرحة العائلة لنجاح ابنها آبيرا خاّصة و أّنه آان ثمرة اجتهاد االبن في دراسته و :  5السند 

  مواضبته عليها 

   أربط بما يناسب 

 نبل تقدير المربي و األهل -          مراجعة الدروس بانتظام  -

 االرتقاء في السّلم الدراسي بسهل -                    النجاح بتفّوق  -

 ضمانه لمستقبل أفضل -            الّتمّيز أمام زمالئه -

-  

  

عند الفروغ من الّصالة أسّر الي األخ الصغير بأّنه قد نسي تكبيرة االحرام في بداية :  4السند 

  أعّلل إجابتي . ما رأيك ؟ صالته باطلة أم صحيحة . الّصالة 

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

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

أ3معـ

ب3معـ

مظاهر االجتهاد في ب2معـ
الّدراسة

 نتائج االجتهاد في 
الّدراسة
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...............................................................................................................  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  4معـ  ب 3معـ  أ 3معـ  ب 2معـ  2معـ  ب 1معـ  أ 1 معـ 1معـ   

  3:  1عتبة   0  0  0  0  0  0  0  انعدام التملك

 1 1 0 0،5 0،5 0،5 1  دون التملك األدنى
  2:  2عتبة 

  2 2 1 1  1  1  2  التملك األدنى

 5 3 3 1،5 1،5  1،5  1،5  3  التملك األقصى
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