
  
  : ...................اإلسم
 : ..................اللقب

تقییم مكتسبات المتعّلمین 
في نھایة الثالثي الثالث 
 في التربیة اإلسالمیة 

  : .....السنة األولى
 : ............المدرسة

  
  

  : 1السّند عدد

غلبني النعاس فأیقظني وقال لي أال تعرف آداب . عید رافقت والدي إلى المسجدیوم ال
  الجلوس ؟

   1-1التعلمیة 

  آداب الحدیث *  أربط بسھم                                                      

  عاتب األب إبنھ ألنھ ال یعرف 

  آداب التحیة                 *                                                     

   :2-1التعلمیة 

  :أمام آداب الجلوس ) x(أضع عالمة في 

 ال أتمّدد على األرض  -

 أتمدد على زریبة المسجد وأنام  -

 في القسم أضع رأسي على الطاولة وأنام  -

   :2السند عدد 

 یحّي إعتذرت من والدي وبعد الّصالة عدنا إلى المنزل ، في الّطریق كان والدي
  .الّناس مبتسما 

   : 1-2التعّلمیة 

  ..............................إذا حیّیتم بتحّیة فحّیوا : " قال الّرسول صّلى الّلھ علیھ وسّلم 

   :2-2التعّلمیة 

  :كما یوصینا أن ال نسيء لغیرنا 

 

 

 

1معـ  

 

1معـ  

 

2معـ  

 

2معـ  

 



  .........ناس من ال..................... المسلم من : " قال الّرسول صّلى الّلھ علیھ وسّلم 
  ؟............. و

   :3-2التعلمیة 

  :أضع في إطار صفات المسلم 

 .المسلم ھو الذي یساعد الفقراء  -

 .ال یحترم اآلخرین  -

 .یرّد التحّیة بأحسن منھا  -

 یصّلي ویصوم  -

 .ال یترّدد في مساعدة الغیر  -

   : 3الّسند عدد 

  . یتلوا سورا عدنا إلى المنزل فوجدنا أّمي وضعت شریطا مسّجال

   1- 3:التعّلمیة 

  :أربط اآلیة بالصورة المناسبة لھا 

  

  

  

  

  

   : 4الّسند عدد 

ھل ترید أن تكون من الّلذین تحّدث : " فّسر لي والدي سورة الماعون ثّم قال لي 
  "عنھم الّلھ في سورة الماعون ؟

   1-4التعّلمیة 

  الكوثر  للمصّلین فویل

  الماعون  الكوثر أعطیناك إّن

  قریش  البیت اھذ رّب فلیعبدوا

 ال نعم

1معـ  

 

2معـ  

 

3معـ  



  أوما رأیك ھل أجیب بـ                     

  .ألّون اإلجابة التي أریدھا 

  

   : 2-4التعّلمیة 

  أعّلل إجابتي بوضعھا في إطار 

  . ألّنھم یكّذبون بیوم القیامة -

  . ألّنھم ال ینسون صالتھم وال یتغافلون عنھا -

  . ألّنھم ال یتصّدقون على الفقراء وال یطعمون المساكین -

  جدول إسناد األعداد في الكتابي

  

  المعاییر التمّیز المعاییر الّدنیا
 3معـ 2معـ 1معـ درجات الّتملك
 0.5 1عتبة 0 0 انعدام التمّلك

 0.5 2عتبة 1.5 1 دون الّتملك األدنى
 3 3عتبة 3 2 التملك األدنى

 2.5 المجموع 4.5 3 فوق الّتملك األدنى
  

  جدول إسناد األعداد في الّشفوي

  المعاییر التمّیز نیاالمعاییر الّد
 3معـ 2معـ 1معـ درجات الّتملك
 0.5 1عتبة 0 0 انعدام التمّلك

 0.5 2عتبة 1 1 0.5 دون الّتملك األدنى
 1 3عتبة 2 2 1.5 التملك األدنى

 2 المجموع 3 3 2.5 فوق الّتملك األدنى
  

1 عتبة  

 

2 عتبة  

 

3 عتبة  
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