
سالمية      النموذج التدريبي ملادة التربية ال 
الفصل الدراس ي األول 

األول الصف 





:السؤال األول 

:ضع دائرة حول الصور الدالة على الرحمة بالحيوان فيما يأتي .أ

( :ب) ومايناسبها من العمود ( أ) صل بين الجملة في العمود . ب

(ب) (أ  ) م

من آداب النومم في ولد الرسول صلى هللا عليه وسل1

مكة المكرمةعدد أركان اإلسالم2

5الشمس3

من مخلوقات هللاالحج يعلمنا4

احترام اآلخرينالنوم على الجنب األيمن5



:املفردات التدريبية تابع 

:أمام العبارة الخطأ ( ) أمام العبارة الصحية ، وإشارة ( ) ضع إشارة . ج

هللا هو رب جميع المخلوقات.

يحبه الناسالكاذب ال.

 أول سورة في المصحف الشريف هي سورة الناس.

الصالة تعلمنا النظام.

صوم رمضان من أركان اإليمان.

مشاهدة التلفاز من آداب النوم.

المسلم يستعين باهلل في كل أمور حياته.

آمنة بنت وهب هي أم النبي محمد صلى هللا عليه وسلم.

 سنوات عندما مات أبوه8كان عمر الرسول صلى هللا عليه وسلم.



:املفردات التدريبية تابع 

السؤال الثاني
: -أاختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي 

: يوم الدين معناه1.

يوم القراءةيوم العمل                  يوم القيامة           

: هللا هو مالك . 2

الدنيا واآلخرةالدنيا                        اآلخرة                      

:  الصراط المستقيم هو المنهج الموصل إلى . 3

المالالجنة                         العذاب                   

: الصادق األمين هو لقب . 4

صلى هللا عليه وسلممحمد عبد المطلب                 رضي هللا عنه أبوهريرة 

:  الكعبة هي بيت . 5

هللاأبرهة الحبشي                قبيلة قريش          

:محمد صلى هللا عليه وسلم  في شهرالنّبيّ ولد . 6

رمضانشعبانربيع األول          



:املفردات التدريبية تابع 

:ية رتب آداب النوم في الصور اآلت. ب



(ب) (أ  ) م

من آداب النومم في ولد الرسول صلى هللا عليه وسل1

مكة المكرمةعدد أركان اإلسالم2

5الشمس3

من مخلوقات هللاالحج يعلمنا4

احترام اآلخرينالنوم على الجنب األيمن5

.ب1س

:أ1س

:اإلجابة 



هللا هو رب جميع المخلوقات.

 يحبه الناسالالكاذب.

 أول سورة في المصحف الشريف هي سورة الناس.

الصالة تعلمنا النظام.

صوم رمضان من أركان اإليمان.

مشاهدة التلفاز من آداب النوم.

المسلم يستعين باهلل في كل أمور حياته.

آمنة بنت وهب هي أم النبي محمد صلى هللا عليه وسلم.

 سنوات عندما مات أبوه8كان عمر الرسول صلى هللا عليه وسلم.

. ج1س



. أ2س

: اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي 

: يوم الدين معناه1.

يوم القراءةيوم القيامةيوم العمل                  

: هللا هو مالك . 2

الدنيا واآلخرةالدنيا                        اآلخرة                      

:  الصراط المستقيم هو المنهج الموصل إلى . 3

المالالجنة العذاب                   

: الصادق األمين هو لقب . 4

صلى هللا عليه وسلممحمد عبد المطلب                 رضي هللا عنه أبوهريرة

:  الكعبة هي بيت . 5

هللاأبرهة الحبشي                قبيلة قريش          

:محمد صلى هللا عليه وسلم  في شهرالنّبيّ ولد . 6

رمضانشعبانربيع األول



. ب2س
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