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 2018/    اليوم والتاريخ :   /              2التقويم  ثالثالالدراسي  الفصل مراجعة                            المادة : التربية اإلسالمية      

 دقيقة   45المدة الزمنية :                              )      (                                                                   و  األالشعبة :      

                                                                             .............................................اسم الطالب :      

           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    :لسؤا  األوا

                                                                                :اآلتية  أقرأ  اآليات القرآنية ثم أجيب عن األسئلة  

 

 

                                                                                                               

      

 اآلتية بمعناها : القرآنية ِصل كل كلمة من الكلمات -1

 

 يكرُهَك.عدّوك الذي                             لكوثرا -أ

 شانئك                             الخير الكثير ، ومنه نهر في الجنّة. -ب

 وانحر                             الُمنقطع عن كّل خير. -ت

 .األبتر                              واذبح األضاحّي هلل وحدهُ  -ث

 

 

 :الصحيحة غير العبارة أمام)×(  وإشارة الصحيحة، العبارة أمام)√(  إشارة َضع   -2

 يزور محمد صديقه المريض ويقدم لهُ الهدايا.(   √ )    -1

 ( تغسل منال يديها قبل الّطعام وبعدّه.    √   ) -2

 .دخلت إمرأة الجنّة في قطة حبستها ولم تطعمها(    × )   -3

ْحَمنِِِللّاِِِبِْسمِِ ﴿ ِحيمِِِالرَّ   ﴾ِالرَّ

 

﴾٣﴾ إِنَّ َشانِئََك ه َو اأْلَْبتَر  ﴿٢﴾ فََصِلِّ ِلَربَِِّك َواْنَحْر ﴿١إِنَّا أَْعَطْينَاَك اْلَكْوثََر ﴿  

   3-1سورة الكوثر 

 

 



2 
 

 .يجب على المسلم أن يكون رحيما مع أصدقائة فقط(   ×  )   -4

 ويقول: ما هذا الّطعام أنه سْي.( يتأفف أحمد على الّطعام   ×)    -5

 

     : السؤا  الثاني

 تَِّخذ ه  في المواقف اآلتية:تما الموقف المناسب الذِّي يجب أن  -3

 -أ

 

 

  -ب

 

 

ن الوجهَ المبتسَم في حاِ  كانت صحيحةً والوجهَ العابَس في  ما رأيك -4 في العبارات اآلتية ، لوِّ

 :حا  كانت غير صحيحة

  أوافقال       أوافق          العبارة 

   الّرحمة ُخلٌق سْي . 1  

  2 
 من يرحم الناس يرحمه هللا .

  

 

 

 

 رأيت طفال صغيراً يريد قطع الّشارع .

 أتركه   أساعده

 . رأيت صديقي يؤذي قّطة ويعذبها

  أشاركه في إيذائها امنعه عن فعل ذلك
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 ضع دائرة حو  اإلجابة الصِّحيحة ، فيما يلي : -5

 .................................................................. يقول المسلم بعد اإلنتهاء من طعامه –أ 

  الحمد هلل -                                    بسم هللا  -

 ................................في  الجنّة -صلّى هللا عليه وسلّم–اسم النّهر الّذي أعطاه هللا تعالى للّرسول محمد  -ب        

 الكوثر -                                      المسد -

 ....................................................................ي عيدينحر المسلّم األضاحي ف -ج

  األضحى -                  الفطر                   -

ناسب أمامها:  -6         رتب آداب الطِّعام اآلتية بوضع الرقم الم 

 أقول : " الحمد هلل"                            

                           .  أغِسُل يديَّ

 آكل من أمامي .                          

 أقول :"بِاسم هللا "                          

 أمضغ الّطعام جيّدا                           
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 أكتب العبارة اآلتية بخط واضح وجميل : -6

 

 هللا الخالق الّرحيم

 
      .......................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 


