
 

الّسند 1: يف حّصة الّّتبية االسالمية تقاسم الّتالميذ إعداد البحوث فتلى عمر اجلزء الثّاين من سورة االنفطار افتتاحا  وقد شّد انتباه 
.أصدقائه إلجادته الّتالوة وإتقانه لقواعد الّتجويد   

 الّتعليمة 1 : مع 1 □□□ 

:أواصل ترتيب اآليات كما وردت يف الّسورة   

يِن  بُوَن بِالدِّ يِن ( ...)ِكَراًما َكاتِِبنَي ( 9)َكالا َبْل ُتَكذِّ (...)يَ ْعَلُموَن َما تَ ْفَعُلوَن (...)َيْصَلْونَ َها يَ ْوَم الدِّ  

اَر َلِفي َجِحيٍم   َها بَِغائِِبنيَ (...)ِإنا اْْلَبْ َراَر َلِفي نَِعيٍم ( ...)َوِإنا َعَلْيُكْم ََلَاِفِظنيَ (...)َوِإنا اْلُفجا َوَما ُهْم َعن ْ  

(11).  

 الّتعليمة 2 :مع1 □□□ 

.أختار ما يناسب من بني اْلعمال الّتالية . الواجبات  يقابل اإلنسان إكرام خالقه له بااللتزام ببعض  

□. اإلميان بالّرسل  -  

  □. طاعة اهلل ورسوله -

  □. اإلنقطاع للّتعّبد و الّرهبنة  -

  □. الرّب بالوالدين  -

  □. اإلحسان إىل الغري  -

  □. االبتعاد عن الّناس و جتنّبهم  -

الّسند 2 : أثناء تالوة عمر أساء أحد اْلصدقاء القول فقال املعّلم : إّن اهلل يقول يف سورة الّنساء اآلية 141 » اَل 
وِء ِمَن الَقِوِل  بُّ الّلُه اجَلْهَر بِالسُّ « ُيُِ  

 الّتعليمة 3 : مع4 □ 

ج5+ ب  5+ أ  5: القسم   

: ...............................االسم و اللّقب   

3102/3102: االختبار الثالثي الّثالث   

التربية االسالمية: الماّدة   

 المدرسة االبتدائية 

  3نعسان



..................................» : ويقول الّرسول صّلى اهلل عليه وسّلم أيضا يف قول املعروف   

........................................................................................................»  

الّسند 3 :عندما أراد املعّلم أن ينتقل إىل حبث آخر باغته أحد الّتالميذ بعدم الّرغبة يف العمل مع الفريق الذي سجله 
.فيه ظنّا منه أنّه أكثر قدرة وأداء من اجملموعة ، بينما حاول آخر تقدمي غريه من رفاقه يف عرض البحث   

 الّتعليمة 4 : مع 4 □

.أذكر آية تنّص على الّتواضع   

.............................................................................................»: اىل قال تع  

........................................................................................................»  

 الّتعليمة 5: مع 2 □□□ 

.الفرد واجملتمع من فوائده توطيد العالقات بني الّناس الّتواضع يعود بالّنفع على   

..........................................-...................................-:أذكر فوائد أخرى للّتواضع   

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

 الّتعليمة 1 : مع 1 □□□

.« * » بوضع عالمة  الّتالية ما يوافق منها سلوك اإليثارمّيز من بني املظاهر   

.تلميذ يّتك مقعده يف الّصف اْلّول لفائدة صديق قصري الّنظر -   

.تلميذة ساعدت تلميذا يف إجناز دروسه  -  

.بنت تنازلت عن املشاركة يف رحلة مدرسّية لفائدة ولد معوق  -  

.تلميذ يلتزم باهلدوء وينصت بانتباه للّدروس  -  

. طفل أعطى مبلغا من املال إىل عجوز فقرية  -  



.رجل تنازل عن حّقه يف مبلغ كراء حمل سكىن ْلرملة  -  

 الّسند 4 : ويف هناية اَلّصة تقّدم أمحد بآخر حبث حول الزّكاة و أنواعها .

 الّتعليمة 1 : مع 3 □□□ 

؟ أذكر أنواع الزّكاة*   

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

: ................................................................................أذكر فائدة من فوائد الزّكاة  

 

 

 جدول إسناد اْلعداد 

  املعايري معايري اَلّد اْلدىن معيار الّتمّيز

4مع املستويات 3مع  2مع  1مع    

 انعدام الّتمّلك  0 0 0 0

1 1 1-2-3  الّتملك دون اْلدىن 

2.5 2 2 4-5-1  الّتملك اْلدىن 

5 3 3 1-8-9  الّتمّلك اْلقصى 

 

 


