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 (2) التقويماألول - الدراسي الفصل مراجعة               

 2018 - 2017 الدراسي العام             

 ثالثال فالص    -  التربية اإلسالمية  مادة        

 : .....................                                                                             لش عبةا: ...............................                                                الطالب اسم

 

 

  السُّؤاُل األََوُل :

 :المناسبة القرآنية بالكلمة الَسورة أكمل -*

 

 

 

 

 

 

 

 

   

آنِيةِ  ال َكِلماتِ  ِمنَ  َكِلَمة   ُكل   ِصل   -*  :بِمع نَاَها اآلتِيَةِ  الَقُر 

 

 

 

 

 

 

ِم َربِ َك ) : ىلاعتل اق ن َساَن ِمن  1) َخلق..................................................................اق َرأ  بِاس  ِ ( َخَلَق اإل 

َرُم )2)....................................................... َك  ( َعل َم 4بِال قَلَِم ).......................................................( ال ِذي 3( اق َرأ  َوَربَُّك األ 

ن َساَن َما لَم  يَع لَم  ) ِ ن َسانَ 5اإل  ِ تَغ نَى )6) ................................................( َكال  إِن  اإل  ( إِن  إِلَى 7( أَن  َرآهُ اس 

(( 10( َعب ًدا إِذَا َصل ى )9( أََرأَي َت ال ِذي يَن َهى )8) .................................................................َربِ كَ    

  قلعلا ةروس

 

 لَيَْطَغى

 الّزبانية 

جعى  الرُّ

 الّرجوعُ والعودةّ إلى هللا

 مالئكة النّار

 لّيّظِلمُ 

 علق  –ليطغى  –الذي  –علم  –الرجعى 



2 
 

  :لسؤال الثانيا

 ( أم العبارة الخاطئة: Ҳ أمام العبارة الص حيحة ، وعالمة )( √ ضع عالمة ) -*

 (     )                   نََزَل الوحي على الّرسول محمد صلّى هللا عليه وسلّم في َغاِر ِحراء.  -1

 (     )                  كاَن أبو جهٍل يَْمنَُع الّرسوَل من الّصالة ومواصلة الدعوةِ إلى اإلسالِم. -2

 (    )                                            األخالُق الحسنةُ تُثِقُل ميزان المؤمن يوَم القيامِة   -3

 )       (                                     أ نُزوٌل الوحي على سيدنا محمد في شهر رمضان.بد-4

 )       (                                                مساعدة كباُر الّسّنِ مثال على حسِن الُخلُِق. -5

 

 السؤال الث الث:

 :يلي فيما الص حيحة اإلجابة حول دائرة َضع -* 

سول صل ى هللا عليه وسل م عندما نََزَل عليه الوحي  -1 ُر الر   سنةً. .................................................َكاَن ُعم 

 ستين -            خمسين                -               أربعين        -

 

سول صل ى هللا عليه وسل م عندما خرج من  -2  ؟الغار بعد نزوِل الوحي عليهِ بماذا َشعََر الر 

 الراحة -الخوف                     -                       الس رور  -

 

 ........................................................................أمرنا هللاُ ُسبحانهُ وتعالى في بدايِة سورة العلق بـ  -3

يام -الص الة                           -القراءة                      -  الص 

 

 ......................................................................تُعَدُّ الريشة والحبِر من أدواِت الكتابِة  -4

رة -            القديمة              -الحديثة                      - ِ  الُمتَطو 
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 السؤال الرابع:

د ما يَدلُّ على ُحسِن الُخلُِق بتلوينِه  وما يدل  على سوِء الُخلُِق بتلوينه  باللون األخضرنُحد ِ

 األحمر: اللونب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :سماخلال اؤسلا

 . ةليمج ناولأب ةيلاتلا ةرابعلا نول 

 التّجّسس اإلحترامُ  البُْخلُ 

 الَكذبُ  الّصدقُ 

 السُّخريةُ 


