دائرة التربية والتعليم-غزة
وحدة التقييم

نموذج تدريبي في التربية اإلسالمية للصف األول االبتدائي
وفق اً للمنهاج الجديد
الفصل األول من العام الدراسي 2017-2016

إعداد
مختص ي املرحلة الدنيا
إشراف ومتابعة
د .كمال محمد الهنداوي

أكتوبر 2016 -

عزيزي المعلم ...عزيزي الطالب  ...عزيزي ولي األمر.

نضع بين أيديكم مادة تدريبية تتكون من نماذج اختبارات تدريبية في مختلف المواد الدراسية ،وفًقا للمنهاج الفلسطيني

الجديد ،وهي تهدف إلى التدريب على نماذج تحاكي اختبارات نهاية الفصل ،بما يعين الطالب على تحديد وجهته في
الدراسة واالستعداد لالختبارات النهائية.

د .كمال محمد الهنداوي
وحدة التقييم بدائرة التربية والتعليم

برنامج التربية والتعليم – غــــزة
مـــركز التـــطويـــــر التربــــوي
وحـــــــــــــدة الـتــــــقـيـــــيـــــم

نموذج تدريبي الختبار نهاية الفصل الدراسي األول

للصف األول للعام الدراسي 2017-2016

الـــمـــــــــادة :التربية اإلسالمية

المدرسة................................................................................:

زمن االختبار:
الــــفــتـــــرة:

الدرجة:
اسم الطالب/ة  ............................................................:الشعبة......:
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السؤال األول :ضع إشارة ( )أمام العبارة الصحيحة واشارة ( )أمام العبارة الخطأ:
( .1

) المسلم يسجد ويصلي هلل الواحد.

( .3

) أق أر القرآن الكريم بخشوع .

( .5

) الشيطان صديق اإلنسان.

( .2
( .4

) الكافر ينطق الشهادتين.

) نحب رسولنا الكريم سيدنا محمدا صلى هللا عليه وسلم .

( .6

) هدم أبرهة األشرم الكعبة .

( .8

) أقول قبل األكل بسم هللا .

( .7
( .9
( . 10

) أحب للناس ما أحبه لنفسي.
) أحب أخي وأختي وأساعدهما.

) ألعب األلعاب العنيفة .

السؤال الثاني :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:
 .1حيوان يلقب بسفينة الصحراء

( الجمل،

 .2حملتني في بطنها تسعة أشهر

( عمتي،

 .3عندما أرى شيئا جميال أقول

( بسم هللا،

األسد،

الحصان )

أمي،

خالتي )

الحمد هلل،

ما شاء هللا)
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المدرسة،

المشفى)

 .4نتعلم ونق أر في

( الشارع،

الناس )

 .5القرآن الكريم كالم

( هللا،

الرسول،

كل شيء )

 .6هللا خالق

( الحيوان،

الطيور،

السؤال الثالث :ضع رقم العبارة من العمود (أ) مع ما يناسبها من العمود (ب)
العمود ( ب )
َ

العمود ( أ )
َ
 )1الوسواس الخناس هو

(

) أبرهة األشرم

 )2يعلمني العلوم النافعة

(

) الصباح

 )3المسلم يعطف على

(

) الشيطان

 )4الفلق تعني

(

) اليتيم

 )5أصحاب الفيل هم جيش

(

) المعلم

السؤال الرابع  :صحح الكلمة التي تحتها خط مما بين القوسين:
أ) اسم

(

الفيل

رسولنا عيسى

*

مـحـمـد

*

الكثيرة

)

( ) ..........

ب) أحمد هللا على نعمه القليلة

( ) ..........

ج) ولد الرسول صلى هللا عليه وسلم في عام البقرة

( ) ..........
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السؤال الخامس  :اكتب الكلمة التي تتمم معنى الجملة مما بين القوسين :
الواحد

(

*

*

الكرة

*

صورة

والد

*

)

إخوتي

 -1خلق هللا اإلنسان في أحسن ................
 -2ألعب في البيت مع ...............

 -3من أسماء هللا الحسنى هللا ............
 -4من األلعاب المفيدة اللعب بـ...........

 -5هللا سبحانه وتعالى ليس له ولد وال .................
السؤال السادس :حاكم السلوكيات اآلتية باختيار كلمة " يعجبني" أو" ال يعجبني":

 -1أحمد يحب معلمه ويحترمه.

( يعجبني  -ال يعجبني )

 -2دانا تلعب بالسكين .

( يعجبني  -ال يعجبني )

 -3رامي يساعد جيرانه في قطف الزيتون .

( يعجبني  -ال يعجبني )

 -4ديما تضرب أختها الصغيرة وال تلعب معها .

( يعجبني  -ال يعجبني )

السؤال السابع  :رقم الصور بحسب ما يفعله الطالب النشيط :
ظ دروسي و
أحف ُ
أقوم بواجباتي

(

)

أُصلي الفجر

(

)

أتناول إفطاري

(

)

أذهب إلى
أصحو من نومي باك اًر
ُ
وأتوضأ

(

المدرسة

)

(

انتهت األسئلة
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