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 201/    اليوم والتاريخ :   /             2التقويم الثالثالفصل الدراسي التقويم الثاني   مراجعة             المادة : التربية اإلسالمية      

 دقيقة   45المدة الزمنية :                              )      (                                                                   ثّاني الالشعبة :      

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ل:لسؤال األوا

                                                                                :اآلتية  عن األسئلة بأقرأ  اآليات القرآنية ثم أج  

 

 

                                                                                                               

    

 

   

 اآلتية بمعناها : القرآنية ِصل كل كلمة من الكلمات -1

 . بََسطها                         فعقروها -أ

 فََنحروها .                                           َطَحاها -ب

 ضوُؤها.                             انبعث -ت

 .انطلق مسرعا                         وُضحاها -ث

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

 سورة الّشمس بخمٍس من مخلوقاته العظيمة .يقسم هللا تعالى في  (      )   -أ

 َمْن يتقي هللا ويطيعه يفوز وينجح في الدّنيا واآلخرة .(      )    -ب

 .يُخالف مالك قانون الّزّيِّ المدرسي، ويرتدي مالبس غير الئقة في المدرسة  (     )    -ت

 يُجلُس خالد جدَتهُ في أفضل مكان.(      )   -ث

 

ْحَمنِ  للاِّ  بِْسمِ  ﴿ ِحيمِ  الرَّ    ﴾ الرَّ

ْمِس َوُضَحاَها  َها  ﴾٢﴿َواْلَقَمِر ِإَذا َتََلَها  ﴾١﴿َوالشَّ َهاِر ِإَذا َجَلَّ  ﴾٤﴿َواللَّْيِل ِإَذا يَ ْغَشاَها  ﴾٣﴿َوالن َّ
َماِء َوَما بَ َناَها  اَها  ﴾٦﴿َواْْلَْرِض َوَما َطَحاَها  ﴾٥﴿َوالسَّ  ﴾٨﴿فََأْْلََمَها ُفُجوَرَها َوتَ ْقَواَها  ﴾٧﴿َونَ ْفٍس َوَما َسوَّ

اَها  اَها  ﴾٩﴿َقْد َأفْ َلَح َمن زَكَّ َبْت ََثُوُد ِبطَغْ   ﴾١٠﴿َوَقْد َخاَب َمن َدسَّ ِإِذ انبَ َعَث َأْشَقاَها  ﴾١١﴿َواَها َكذَّ
اَها  ﴾١٣﴿فَ َقاَل َْلُْم َرُسوُل اللَّ ِه ََنَقَة اللَّ ِه َوُسْقَياَها  ﴾١٢﴿ ُم ِبَذنِبِهْم َفَسوَّ بُوُه فَ َعَقُروَها َفَدْمَدَم َعَلْيِهْم َرُّبه َفَكذَّ
                                                           ﴾١٥﴿َوََل ََيَاُف ُعْقَباَها  ﴾١٤﴿
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 : السؤال الثاني

مل اآلتية : -3     ِمْن خالل دراستَك لقصة قبيلِة ثموَد ، أكمل الج 

   ..........................................................................................رسول هللا الذّي أرسلهُ لقبيلة ثَمود ُهَو  -أ       

ْن  -ب        ........................................................................................أخرج هللا تعالى الناقة لقبيلة ثمودَ مِّ

 على الناقة فَعَقروها. ..................................................................اعتدت قبيلة  -ت      

 

 النّفس(:ي النّفس( وأعمل سيئة ) ال ت زّكي صنّف األعمال اآلتية إلى أعمال حسنة )ت زكّ  -4   

 الّصدق  ( -تعذيب الحيوانات    -الّصوم    -الّكذب    -الّسرقة    -) الصالة              

 أعمال سيئة )ال تُزّكي النّفس( أعمال حسنة )تُزّكي النّفس(

1- ............................................................................................................. 1-......................................................................................................... 

2-............................................................................................................... 2- ....................................................................................................... 

3-.............................................................................................................. 3-......................................................................................................... 

 

   :ثالث ال السؤال

 فيما يلي:ضع دائرة حول اإلجابة الّصحيحة  -5

 يعيش الناس عليها، ويشربون من مائها ، ويأكلون من أشجارها   -أ

     األرض -                               الّشمس -      

 نَراها في النّهار ، خلقها هللا لت عطينا الضوء والدفء: -ب
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 الّشمس -                                 القمر -             

  تعالى بدون أعمدة وزينها بالقمر والنّجوم:رفعها هللا   -ت

           األرض -                            الّسماء       -            

 :الّرابع السؤال 

 : ما رأيك في المواقف اآلتية -5

 أوافق                ال أوافق الموقف 

                              يتنازعان على الكرة وال يلعبان معا . 1

         يُشارك صديقه اللعب وال يُخاصمهُ. 2

 

 ارسم الوجه الباسم           أمام الّسلوك الذّي يجعل صاحبه من الفائزين: -6   

 ي حافظ على صالته وال يتركها .                              -أ      

 

 يَسخر من عامل النظافة ، ويرمي القمامة على األرض.                                         -ب     

 

 ويساعدهم.                                               ‘ يحترم أصدقائه  -ت    
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