
 2017/2018: السنة الّدراسية                                                                       01 بوعنداس: مفتشية
    السنة الثالثة ابتدائـي: المستوى                                                       -بوعنداس–اإلخوة مــدوري : ابتدائية

.........................................: اسم و لقب التّلميذ

                               التربية اإلسالميةفي مادة  الثانـــيامتحان الفصل 
السّ ؤال األول  (2.5)                                                                                                                                           

          أُْكِمُل اْلَجْدَوَل 

 

السؤال الثانـي :  أَْمَألُ اْلفََراَغ :  (0.5 ن)                                                                                                
ــى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم                                                       » .........................َصلُّوا َكَما َرأَْيتُُمــــــونِـــــــي  «قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلـَّ

                                                                                                                                                                            
       الّسؤال الثالث :  - أُْكِمُل اْآليَةَ اْلَكِريَمة  :  (1ن)                                                                                                  

                                     سورة العاديات                              ») 2( ......................................) 1(َو اْلعَاِديَاِت َضْبًحا  «  
     الّسؤال الرابع : (2.5ن)                                                                                                                 

"  :                                                                                                                     َخطأ "أَْو " صحيح " أُِجيُب بِـــــــ   
ـــى هللاُ َعلَْيِه و َسلََّم اْلغَنََم فِي َشبَابِِه                                            -                                                  َرعـَى النَّبِــيُّ َصلـَّ

ـــى هللاُ َعلَْيِه و َسلََّم َمَع أَبِيِه فِــــــــي تَِجاَرٍة إِلــــى الشَّام                   -                                               َخَرَج النَّبِــيُّ َصلـَّ
َج النَّبِـ -                          ـى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّم بَِحِليَمة السَّْعِديَّة َرِضَي هللاُ َعْنَها                                           تََزوَّ    يُّ َصلـَّ

ـى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّم  َخَرجَ  -                              َرِضَي هللاُ َعْنَها                        تَاِجًرا إِلـَــــى الشَّاِم بَِماِل َخِديَجة النَّبِـّيِ َصلـَّ
ـى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّم                                                   أُمُّ ُكْلثُوم ِهــــَي ِمْن بَنَاتِ   -                                      النَّبِـّيِ َصلـَّ

                                                                                                                                                                            
                                  الّسؤال الخامس: (3.5 ن)                                                                                     

ُ ، يَومَ يُْسِلمُ :  أََضُع َكلَّ َكِلَمٍة ِمَن اْلَكِلَماِت اْآلتِيَة فِـي اْلفََراغِ اْلُمنَاِسبِ                             َّn ، اْلِقيَاَمِة ، ُكْربَةً ،  هُ ، َمْسِلًما
فِــــي  ..........، َو َمْن َكاَن فِــي َحاَجـــِة  أَِخيــــِه َكانَ .......................ْظِلُمهُ و َالَ ، الَ يَ  ...................اْلُمْسِلُم أَُخو  «اْلُمْسِلِم                  
جَ  َج  َحاجـَتِِه ، َو َمْن فَرَّ ُ َعْنهُ ِبَها  َعْن َمْسِلٍم َكْربَةً فَرَّ َّn........................... ِمْن ُكَرِب  يَوِم اْلِقيَاَمِة ، َو َمْن َستََر................................... 

ُ هُ َستَر َّn..................................................   «           حديث شريف                        

 

من إعداد العيد معزوزي

 

 

 

 

ا ( اْلَكْيِفيَّةُ  oأَْو َجْهًرا ِسر( َكعَاتِ    الصَّالَةُ  َعَدُد الرَّ
ْبحُ     الصُّ
 الظُّْهرُ   
 اْلعَْصرُ   

 اِلَمْغِربُ 
 اِلِعَشاءُ   

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

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

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

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

. .
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)  :: اغاَغ رففََرَرَ ففف ال اْلْ ُُُألألُُ َ ألألألمْم َََأأََ ـي :  
مممللَّمَم   لللسَس و َوَ هيْيهِهِ يللََ لع َعَ «ُُهللاـــى هللاُُ

                                         
1)  :: ةةةيميَمة ة  ََرركَكَرِرِ ككك ال اْل ةيََةةََ ْآل اْآل ُُل

........................................))2 (
                                    

                                            
هبابِِهِهِ                   ابَ ََبشي َشَ يف

َارارةٍة اجَجَ ِِجججــــــي تــــــــي ت ـف فِ ِيِه يب أَ
ييََّّ دْعدِدِ ََّّعة السة الس ةيَمَ يِل لَح حب

اماِل م بِ ِِامام ااــــى الشــــى الش ََـللـ ِا إِ رجًر
مللََّّم م         لسَسَ هههيْيهِهِ و َو يييلَ ََ ُهللاُ

                                     
                                

ملُم و ، يوْ ُ َّn ، ُا ،ا َّ اًم مِل لْس س، م ، َمَ مهُ
يِخيــــ ـــاجاَجـــةـــِةِ  أَ ََ ا حــي َح ـف فِ َاَن

رتََر ت س َس نْنْ نم َمَ و ، َوَ ةة َ.............

َالالَةُ َّالالالالصالصَّ ssmsححبْبحُح بالصالصُّ ُّmmmssms
ُرُ رهْهْ رْصررmmmamُهههلظالظُّ صعَ aaaaxaaaexْغربamamamamُعاْل

a

atiati.... titi.

aa



 2017/2018: السنة الّدراسية                                                                       01 بوعنداس: مفتشية
    السنة الثالثة ابتدائـي: المستوى                                                       -بوعنداس–اإلخوة مــدوري : ابتدائية

.........................................: اسم و لقب التّلميذ

                          التربية اإلسالميةفي مادة  الثانـــيامتحان الفصل تصحيح 
الّسؤال األول  (2.5)                                                                                                                                           

أُْكِمُل اْلَجْدَوَل           

 

السؤال الثانـي :  أَْمَألُ اْلفََراَغ :  (0.5 ن)                                                                                                
ــى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم   ــــــــــــــي..َصلُّوا َكَما َرأَْيتُُمــــــونِـــــــي  «قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلـَّ                                                   » .أَُصلِّ

                                                                                                                                                                            
         الّسؤال الثالث :  - أُْكِمُل اْآليَةَ اْلَكِريَمة  :  (1ن)                                                                                                

                                     سورة العاديات                                    ») 2(  فَاْلُموِريَاِت قَْدحــــــًا) 1(َو اْلعَاِديَاِت َضْبًحا  «    
    الّسؤال الرابع : (2.5ن)                                                                                                                  

"  :                                                                                                                       َخطأ " أَْو " صحيح " أُِجيُب بِـــــــ  
ـــى هللاُ َعلَْيِه و َسلََّم اْلغَنََم فِي َشبَابِِه                                               -                                           َرعـَى النَّبِــيُّ َصلـَّ
ـــى هللاُ َعلَْيِه و َسلََّم َمَع أَبِيِه فِــــــــي ِتَجاَرٍة إِلــــى الشَّام                   -                                               َخَرَج النَّبِــيُّ َصلـَّ

َج النَّبِـ -                            ـى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّم بَِحِليَمة السَّْعِديَّة َرِضَي هللاُ َعْنَها                                           تََزوَّ  يُّ َصلـَّ
ـى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّم تَاِجًرا إِلـَــــى الشَّاِم بَِماِل َخِديَجة -                                    َرِضَي هللاُ َعْنَها                  َخَرَج النَّبِـّيِ َصلـَّ
ـى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّم                                                        أُمُّ ُكْلثُوم ِهــــَي ِمْن بَنَاتِ   -                                    النَّبِـّيِ َصلـَّ

                                                                                                                                                                    
                                          الّسؤال الخامس: (3.5 ن)                                                                              

ُ ، يَوَم اْلِقيَاَمِة ، ُكْربَ : أََضُع َكلَّ َكِلَمٍة ِمَن اْلَكِلَماِت اْآلتِيَة فِـي اْلفََراغِ اْلُمنَاِسِب                                    َّn ، ةً يُْسِلُمهُ ، َمْسِلًما
ُ  ، َو َمْن َكاَن فِــي َحاَجـــِة  أَِخيــــِه َكانَ .هُ ـيُْسِلمُ  .، الَ يَْظِلُمهُ و َالَ  اْلُمْسِلمِ اْلُمْسِلُم أَُخو  «، اْلُمْسِلِم                   ُّn  َحاجـَتِِه فِــــي

ُ َعْنهُ بَِها ،  َّn  َج َج َعْن َمْسِلٍم َكْربَةً فَرَّ ُ هُ َستَر .....اـــــَمْسِلمً  ..ِمْن ُكَرِب  يَوِم اْلِقيَاَمِة ، َو َمْن َستََر  ةًــــُكْربَ  َو َمْن فَرَّ َّn...  يَوَم
حديث شريف                                   »   ...اْلِقيَاَمــــــــــــــــــــــــــــةِ 

 

                           

 من إعداد العيد معزوزي

 

 

ا أَْو َجْهًرا ( اْلَكْيِفيَّةُ  oِسر( َكعَاتِ    الصَّالَةُ  َعَدُد الرَّ
ْبحُ  2   َجْهـــــــــًرا  الصُّ
 الظُّْهرُ  4 ِســــــــoرا
 اْلعَْصرُ  4 ِســــــــoرا

ِســــــــoرا1َجْهـــــــــًرا  2 3  اِلَمْغِربُ 
ِســــــــoرا 2َجْهـــــــــًرا   2  اِلِعَشاءُ  4 

 خطأ

 صحيح

خطأ

 صحيح

 صحيح

. .
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)  :: اغاَغ رففََرَرَ ففف ال اْلْ ُُُألألُُ َ ألألألمْم َََأأََ ـي :  
مممللَّمَم   لللسَس و َوَ هيْيهِهِ يللََ لع َعَ «ُُهللاـــى هللاُُ

                                         
ةةةيميَمةة  :  ( ََركَكَرِرِ كك ال اْلْ ةيَةةَ ْْاآل اْآلْ لمُُل مْك ُ

اااًًاااــــحــــــاااًًاا دددق قََدْدْ ايَاِت »)) 22((ر
                                    

                                             
هاابِِهِ                          اببََ ََببشي َشَ ف

ََارارة اااجَج ِجــــــــي تــــــــي ت ـ فِ ِيِه يب أَ
دددعْعْدد َّعععة السة الس ةةةميَم يلِل لَح ِحم ب لَّ

م بِم ِام اــــى الشــــى الش َـللـ إا إِ ِا راِجًرً اتَ
مللََّّم  م         للسَسَ هههيْيهِهِ و َو ََلَ ُهللاُ

                                    
                                            

اًما ، n: ب مِلِ لسْس سسس م ، َمَ هُ همُمُ ممملِلِ لللسْس سيُ
ا كان ِيــيــــِه يخِخِ ـــةـــِة  أ  أََ ـاَجَ ََ اي َح

ملِلمًم..َ لْسْ تستر........ـامــــــــــسَمَ

َالالَةُ َّالالالالصالصَّ ssmsححبْبحُح بالصالصُّ ُّmmmssms
ُرُ رهْهْ رْصررmmmamُهههلظالظُّ صعَ amamamam3عاْل aaaa44ْغرُب xaaaex

a

atiatititiaa


