
المدرسة االبتدائية الخاصة 
  "نور المعارف"

  ثانيتقييم مكتسبات التالميذ في نهاية الثالثي ال
2009-2010  

  السنة السادسة 

العدد    تربية إسالمية: الماّدة 
20

  

   :االسم و اللّقب 
  
  

الرآعة حان موعد صالة العصر فتوّضأ أحمد و صّلى و تال في :  1السند عدد 

  .األولى ما تيّسر من سورة عبس

  .أواصل ذآر أعمال الصالة الناقصة: 1التعليمة عدد 

 النية •
• ................................... 

 قراءة الفاتحة •

 الرآوع •

 الرفع من الرآوع •

• .................................. 

• .................................. 

 التشّهد  •

  .السالم •

  .شروط أخرى لوجوب الصالة ةاذآر ثالث :2التعليمة عدد         

 دخول الوقت 
 ................................... 
 ................................... 
 .................................. 

  "َعَبَس" أواصل آتابة اآليات الناقصة من سورة  :3التعليمة عدد    

  ُقتل االنسان ما أآفره •
• ...............................................................................................  
• ............................................................................................... 
• ............................................................................................... 
 .ثّم أماته فأقبره •
• ............................................................................................... 
  .أمرهآّال لّما يقضى ما  •

أ3معـ

ب3معـ

2معـ
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اثر صالته اتجه أحمد إلى غرفته و ظّل يدرس حّتى غلبه النعاس و لّما  : 2السند عدد      

  .أفاق في الصباح تذّآر أّنه لم يؤّد صالتي المغرب و العشاء

  .لواته الفائتة ؟ مع التعليلآيف سيقضي أحمد ص: 1التعليمة عدد      

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

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

بعد قضائه لصلواته الفائتة اتجه أحمد نحو المدرسة فسخر منه أصدقاؤه : 3السند عدد      

الرتدائه مالبس قديمة و ممّزقة فدخل القسم باآيا و لّما علم بما حدث نهى تالميذه عن هذا 

  .السلوك 

  .استدل باآلية القرآنية التي قّدمها المعّلم لتالميذه :1التعليمة عدد      

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

  :عن السخرية اذآر ثالث نتائج تنجّر :2التعليمة عدد      

• ........................................................................................................ 

• ........................................................................................................ 

• ........................................................................................................ 

لّما غادر التالميذ القسم، نادى المعّلم أحمد و سأله عن عمل والده فأجابه  :4السند عدد  

بأّن أباه رجل دائم الصالة بالمسجد ال يغادره و هم يعيشون على ما يتكّرم به أهل البّر 

  .عليهم

  ما رأيك في تصّرف والد سامي؟ و لماذا؟ :1التعليمة عدد     
.................................................................................................................

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

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

  :أستدّل بالحديث النبوي الذي يدعو إلى ضرورة االعتدال :2التعليمة عدد    

  ......................................................من أحّب :" عليه و سّلمقال رسول اهللا صّلى اهللا 

"..............................................................................................................  

  .حياة الفرد و المجتمعاذآر بعض فوائد االعتدال على  :3التعليمة عدد    

• ....................................................................................................... 

• ....................................................................................................... 

• ........................................................................................................  
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