
               

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

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

                               اإلسالميةالتربية في مادة  الثانـــيامتحان الفصل 
الّسؤال األول  (2.5)                                                                                                                                           

 -                                                                                                                             " خطأ " أَْو " صحيح " أُِجيُب بـ 
َ . اْلَمالَئَِكةُ ِمَن نُوٍر  َّn تَعَالَى ، َو تَْعِصيِه                              تَِطيُع                                                                            - 

 -.                                                                                                                   َويَْشَربُوَن َو يَتْعَبُوَن  اْلَمالَئَِكةُ يَاُْكلُونَ 
 -                                                                    .                          ِمْن َوَظائِِف اْلَمالَئَِكِة ِكتَابَةُ أَْفعَاِل اْلِعبَاِد َو الدُُّعاُء لَُهمْ 

 -.                                                                                                                  ِجْبِريُل َعلَْيِه السَّالَِم َملٌَك َمَن اْلَمالَئَِكةِ 
يَماُن بِ  ْسالَِم اْلَخْمساْإلِ           . اْلَمالَِئَكِة ُرْكٌن ِمَن أَْرَكاِن اْإلِ

السؤال الثانـي :                                                                                                                                
                                                                                                        :  أَْربُِط بَْيَن اْلُجْملَِة َوالَّتِي تُْكِملَُها   
 -                                                                 .  وع اْلُهُدوُء ، َو إِتْيَانُهُ ِبالسَِّكينَِة َو اْلُخشُ  -اْلَمْسِجُد َمَكاٌن                        -

ِمْن  -                                                     .  يَْجتَِمُع فِيِه النَّاُس ِلْلِعبَاَدِة َو الَِّكِر َوَطلَِب اْلِعْلِم  -                   أَْفَضُل اْلَمَساِجِد   
ـى  -.                                                       الَجاِمِع أَْيًضا ، َألَنَّهُ يََجتَِمُع ْفيِه النَّاُس ِللصَّالَِة بِ  -                 آَداِب اْلَمْسِجِد  يَُسمَّ

 َحَراُم َو اْلَمْسِجُد النَّبَِوّي َو اْلَمْسِجُد اْألَْقَصىاِلَمْسِجُد الْ : ِفـي اْإلْسالَِم ِهَي  -اْلَمْسِجُد                      

 

-                                                                                                                               : الثالث ّسؤالال
َ أََمَرنَا بَِصالَِة اْلُجُمعَِة  َّn َُّل َعلَى أَن يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا                                                      :" أَْذُكُر اْآليَةَ اِلَكِريَمةَ الَّتِــي تَدُّ

         » ............................................................................................................................................................يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  «
)                                                                                                                   ن2.5( : الرابع ّسؤالال

                                                                                                                    :أَْربُِط بَْيَن اْآليَة َو السُّوَرِة الَّتِي تَْحتَِويَها 
                                                                          ُسوَرةُ اْلُهَمَزِة  -فََراِش اْلَمْبثُوِث                         يَْوَم يَُكوُن النَّاُس َكالْ  -
ْلَزلَِة   -                                إِنَّ اإلْنَساَن ِلَربِِّه لََكنُوٌد           -                                                                             ُسوَرةُ الزَّ
                                     وَرةُ اْلعَاِديَاِت                                  سُ  -هُ                                يُِحبُّ أَنَّ َمالَهُ أَْخلَدَ  -
ٍة َخْيًرا يَرَ  -                                                                       وَرةُ اْلبَيِّنَــــــــِة   سُ  -ه                      فََمْن يَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ
ِ يَتْلُو ُصَحفًا ُمَطهَّ  - َّn ُسوَرةُ اْلقَاِرعــِة     -                          َرةً َرُسوٌل ِمَن           

 

)                                                                                                                ن 3.5(: خامسالّسؤالال 
أَبُو                   .           اْلِقيَاَمــــــِة ،  إِْبِليسَ ،  ِطينِ ،  اْلَمالَئَِكةَ ، آَداُم : أََضُع َكلَّ َكِلَمٍة ِمَن اْلَكِلَماِت اْآلتِيَة فِـي اْلفََراغِ اْلُمنَاِسِب 

ُ ِمَن.................اْلبََشِر ُهَو  َّn ُإِْكَراًما لَهُ ، َو لَِكْن ........................َو أَْسَجَد لَهُ ....................َعلَـــْيِه السَّالَُم ، َخلَقَه
ُ َو تَْوعَّدَ .......................... ُّn ُاألَِليِم يَْوَم بِاْلعَذَاِب هُ َرفََض السُُّجوُد لَهُ َحَسًدا َو تََكبًُّرا ، فَلَعَنَه...................... 
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ٍووٍر وو  نُ ننم ِمنَنَ َةَكةةُ كئِ ََالالََ الالالمَمَ .مماْل
وللُُونوَن ُُللكُكُ ااا ي يَااْ ََةكَكَةةُُ ككئئِ َالَ الَم ْرْشربمْل شييَ وَو

َةابة أ اتَ تتت ك ِكِ ََةةكَكَةِة كئئِِ َالالَ الَم م ال اْلْ فائِفِف اَظ
م المال َن نم َمَ ككللٌٌََكٌك للل م َمَ َالالَِمم ََّّالالاللس السََّّ هْه لَ

ََاااكَكَااِن اإل اِإلس نَنَ أ أََرْر ن م ِمِ نننكْكْنٌنٌ َةَكة ُر

                                
اَها                               :  لُ

ِ كالس ا ِب هههانانُُههُ ايَ يتْْ ِ إِ دُهُدوُءُ و ، َو ْل
ك اِلكِر َاَدِةِ و َو ابَ بِع عْل لل ِل ُُاساُسُ االن النََّّ فيه

ُاُس ِل ا الن النَّ ِِيِهِ يف ْفْ عُعُ عععمِمِ متَ تَجَ ج يَ هنَّهُ ألَ
دِجُد ا ادجُد اْل جسْس سسسمَمَ مال اْلْ و َوَ ُاماُم رررلحَحرَرَ

                                     
وووننُوا   وا          نننم آم َ ذا الََِّّذينيَنَ اَه ُّ َ

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

                                         
                                    

                                        
                                   

                                        
                                   



 من إعداد العيد معزوزي 

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)                                                                                                                                           

 -                                                "                                                                              خطأ " أَْو " صحيح " أُِجيُب بـ 
َ تَعَالَى ، َو تَْعِصيِه                                                                                      . اْلَمالَئَِكةُ ِمَن نُوٍر  َّn تَِطيُع              

.                                                                                                                َربُوَن َو يَتْعَبُوَن اْلَمالَئَِكةُ يَاُْكلُوَن َويَشْ  -     
                                                              .                                ِمْن َوَظائِِف اْلَمالَئَِكِة ِكتَابَةُ أَْفعَاِل اْلِعبَاِد َو الدُُّعاُء لَُهمْ  -   
 -.                                                                                                                  ِجْبِريُل َعلَْيِه السَّالَِم َملٌَك َمَن اْلَمالَئَِكةِ  -

يَماُن بِاْلمَ  ْسالَِم اْلَخْمساْإلِ .           الَِئَكِة ُرْكٌن ِمَن أَْرَكاِن اْإلِ

السؤال الثانـي :                                                                                                                                
:                                                                                                          أَْربُِط بَْيَن اْلُجْملَِة َوالَّتِي تُْكِملَُها   
 -.                                                                   وع اْلُهُدوُء ، َو إِتْيَانُهُ ِبالسَِّكينَِة َو اْلُخشُ  -اْلَمْسِجُد َمَكاٌن                        -

ِمْن  -.                                                       يَْجتَِمُع فِيِه النَّاُس ِلْلِعبَاَدِة َو الَِّكِر َوَطلَِب اْلِعْلِم  -أَْفَضُل اْلَمَساِجِد                      
ـى  -.                                                       بِالَجاِمِع أَْيًضا ، َألَنَّهُ يََجتَِمُع ْفيِه النَّاُس ِللصَّالَِة  -اِب اْلَمْسِجِد                  آدَ  يَُسمَّ

اِلَمْسِجُد اْلَحَراُم َو اْلَمْسِجُد النَّبَِوّي َو اْلَمْسِجُد اْألَْقَصى : ِفـي اْإلْسالَِم ِهَي  -اْلَمْسِجُد                      

 

-                                                                                                                               : الثالث ّسؤالال
َ أََمَرنَا بَِصالَِة اْلُجُمعَِة  َّn َُّل َعلَى أَن يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا                                                      :" أَْذُكُر اْآليَةَ اِلَكِريَمةَ الَّتِــي تَدُّ

         » ............................................................................................................................................................يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  «
)                                                                                                                   ن2.5( : الرابع ّسؤالال

                                    :                                                                                أَْربُِط بَْيَن اْآليَة َو السُّوَرِة الَّتِي تَْحتَِويَها 
ُسوَرةُ اْلُهَمَزِة                                                                          -           يَْوَم يَُكوُن النَّاُس َكاْلفََراِش اْلَمْبثُوِث               -
ْلَزلَِة                                               -                                إِنَّ اإلْنَساَن ِلَربِِّه لََكنُوٌد           -                            ُسوَرةُ الزَّ
                                     ُسوَرةُ اْلعَاِديَاِت                                   -هُ                                يُِحبُّ أَنَّ َمالَهُ أَْخلَدَ  -
ٍة َخْيًرا يَرَ  - ُسوَرةُ اْلبَيِّنَــــــــِة                                                                       -ه                      فََمْن يَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ
ِ يَتْلُو ُصَحفًا ُمَطهَّ  - َّn ُسوَرةُ اْلقَاِرعــِة               -َرةً                          َرُسوٌل ِمَن 

 

)                                                                                                                ن 3.5(: خامسالّسؤالال 
.                             اْلَمالَئَِكةَ ، آَداُم  ، ِطيِن ، إِْبِليَس ، اْلِقيَاَمــــــِة : أََضُع َكلَّ َكِلَمٍة ِمَن اْلَكِلَماِت اْآلتِيَة فِـي اْلفََراغِ اْلُمنَاِسِب 

ُ ِمَن ــــــــــــــــــــــَخلَقَ َعلَـــْيِه السَّالَُم ،   آَداُمَو ــــــــــــو اْلبََشِر هُ ــــــــــــأَبُ  َّn ُإِْكَراًما لَهُ ،  ةَ ــــــــــــاْلَمالَئِكَ َو أَْسَجَد لَهُ  ِطيــــــنِ ه
ُ ـــــَرفََض السُُّجوُد لَهُ َحَسًدا َو تََكبًُّرا ، فَلَعَنَ  سَ ـــــــــإِْبِليلَِكْن                                          َو  ُّn ُبِاْلعَذَاِب األَِليِم هُ  َو تَْوعَّدَ ه
 ـــةِ ـــــاْلِقيَاَمـــْوَم ــــــــيَ 

. .
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ٍووٍر وو  نُ ننم ِمنَنَ َةَكةةُ كئِ ََالالََ الالالمَمَ .مماْل
وللُوون و-   ُلللكُك ااا ي يَااْ ََةةكَكَةةُُ ككئئِ َالالَ الَم مااْلْ

ت ِكت َةكَكِة كككئئِِ َالالَ الالمَمَ م ال اْل فففائائِِفِف ااظَظ ْن َو
ن َمَن ال ككللٌٌَكٌكٌ للم َمَ َالالَِِمم َّالالال الس السَّ هْيِه يلَ لَع

ََاااكَكَااِن اإل اِإلس نَنَ أ أََرْر ن م ِمِ نننكْكْنٌنٌ َةَكة ُر

                                     
اَها             :                    لُ

ِ كالس ا ِب هههانانُُههُ ايَ يتْْ ِ إِ دُهُدوُءُ و ، َو ْل
َاَدِةِ َو اِل ابَ بِع عْل ل ِل ُُاساُسُ ااالن النَّ ِيِه يف

ِ اال النَّاس ِِيهيِهِ ي ْف عُعُ عععمِمِ مممتتَ تتتجَج ج يََ هنَّهُ َألَ
دِجُد ا ا جسْس سسسمَمَ مال اْلْ و َوَ ُاماُم رررحَحرَرَ ح اْل دجُد

                                     
وووننُوا   وا          نننم آم َ ذا الََِّّذينيَنَ اَه ُّ َ

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

                                         
                                            

                                    
                                 

                                        
                                 


