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تمارين تربية إسالمية السنة الثانية  

الثالثي األول  

  :1التمرين 

. أصل كّل آية بالّسورة المناسبة لها 

ابِهيلَو  بَو
راًا أَو يْر هِه ْر  َو لَو  َو َويْر سَو أَورْر سورة العصر   *                                      * وَو

الَو ُب أَو ْر َو َو ُب  سِه ُب أَو َّن مَو سورة الفيل   *                                            * يَو ْر

ي َو  مِه ُبوا آمنوا إِهَّلَّن اَولذِه سورة الهمزة  *                           *  الّصال ات وَو َو

 : 2التمرين  

 : 5 إلى 1أرّت  اآليات الّتالية ترتيبا ص ي ا  بوضع األرقا  م  

هُب ْر       يْر َو لْر كَو عَو جْر   تَوضْر ِهيل فِهيأَولَو ْر يَو

أْركُبول       ف مَّن صْر عَو عَو َوهُب ْر كَو  فَوجَو

يل       جِّ ة م  سِه ارَو يهِه  بِه ِهجَو مِه رْر  تَو

ابِهيلَو       بَو
را أَو يْر هِه ْر  َو لَو  َو َويْر سَو أَورْر  وَو

بُّكَو       لَو رَو فَو فَوعَو يْر رَو كَو ا ِه أَولَو ْر تَو   الْرفِهيلِه بأصْر َو

 : 3التمرين 

رٍر : أكمل الفراغ  بما يناس  مّما ي ي  سْر رِه  - بِهالْر َو ِّ  –الّصال ات   -   ُب بْر  بِهالصَّن

رِه إِه َّن  صْر الْرعَو ا َو وَو سَو ي َو  (1)............. لفِهي اانْر لذِه مِه ُبوا آمنواإِهَّلَّن اَوَ۬  وَو َو

ا ............... وْر اصَو وَو تَو ا  (2).............وَو وْر اصَو وَو تَو ( 3)....................وَو
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 : 4التمرين 

. أكت  اآليات الّناقصة في أماكنها 

ةٍر  زَو ةٍر لمَو زَو مَو لِّ هُب ٞل لِّكُب يْر سِه ُب أَو َّن  (2 )..........................................( 1)وَو يَو ْر

الَو ُب أَو ْر َو َو ُب  رَو  (4 )............................................( 3)مَو ا أَو ْر مَو ا اوَو كَو مَو

 
ةُبُۖ مَو لْر ُب َو  تَو َّن ِهعُب  َو َوي التي( 6 )...........................................( 5)اَوَ۬

ا  (7)األفئ ة  هَو ة في( 8 )......................................إِهنَّن مَو َّن َو مَو ٍر مُّ ( 9)  َو

 : 5التمرين 

:  أكمل بما يناس  

............. بني ااسال    ى 

............. ، و إقا  ..................................شها ة أ  َّل إل  إَّّل هللا وأّ  

. لم  است اع إلي  سبيال ............. و............. وصو  ............. و إيتاء 

 : 6التمرين 

: أكمل اآلية التي ت ّث   ى الّنظافة 

..................  " وثيابك : " قال تعالى 

 : 7التمرين 

: أرّت  المفر ات ألت ّصل   ى آية ت ّث   ى  ا ة الوال ي  

رّبك -  وقضى –أَّّل تعب وا -  وبالوال ي  –إ سانا - إَّّل إّيا  : قال تعالى 

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

 


