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

                              )      (                                                                    لثثّاالالشعبة :      

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ل:لسؤال األوا

                                                                                :اآلتية  عن األسئلة بأقرأ اآليات القرآنية ثم أج  

 

 

                                                                                                               

    

 

 اآلتية بمعناها : القرآنية ِصل كل كلمة من الكلمات -1

 وطور سنين                             أفضل صورة. -أ

 أحسِن تقويم                            جبل طور في سيناء.  -ب

 مّكة المكّرمة .غير ممنون                               -ت

 غير منقطع.البلد األمين                               -ث

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

 . التّين بالتّين والعنب يقسم هللا تعالى في سورة  (      )   -أ

 الّطور هو جبل في سيناء بمصر.(      )    -ب

 . َمْن يعمل الّصالحات في َشبابه، يبقى أجُرهُ على األعمال التّي كان يعملها مستمراً ال ينقطع (     )    -ت

 تنبت أشجار الّزيتون بكثّرة في األرض المباركة فلسطين.(      )   -ث

 

 

 ﴿ ِبْسِم اّللِه الرَّْْحَِن الرَِّحيِم ﴾

نَساَن ِف َأْحَسِن  ﴾٣﴿ َوَه َذا اْلبَ َلِد اْْلَِمنيِ  ﴾٢﴿ َوطُوِر ِسيِننيَ  ﴾١﴿ َوالتِهنِي َوالزَّيْ ُتونِ  َلَقْد َخَلْقَنا اْْلِ

ِإَّلَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِِلَاِت فَ َلُهْم َأْجٌر َغْْيُ  ﴾٥﴿ َرَدْدََنُه َأْسَفَل َساِفِلنيَ ُثَّ  ﴾٤﴿ تَ ْقِويم 

ينِ  ﴾٦﴿ ََمُْنونم  ُبَك بَ ْعُد ِِبلدِه  8-1سورة التهني   ﴾٨﴿ أَلَْيَس اللَّ ُه ِبَِْحَكِم اِْلَاِكِمنيَ ﴾٧﴿ َفَما ُيَكذِه
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 : السؤال الثاني

 مساعدة ( –تعاطف  –تراحم  –صنّف المواقف اآلتية  إلى ) تواّد  -3   

 .          ) ..................................( تشارك زميلك فرحته بحفظ جزء من القرآن -أ  

 )...................................(تدعو بالّشفاء لصديقك المريض.                            -ب 

 تقدّم ثمن إفطار صائم محتاج في رمضان.               )....................................( -ت

 منزل جارك.                      )...................................( الحتراقتشعر بالحزن  -ث

 التّراحم في المجتمع المتالحم:اذكر ثالثة صور من صوِر  -4

 .............................................................................................................. -أ

 .......................................................................................................... -ب

 .............................................................................................................-ت

   :ثالث ال السؤال

 ضع دائرة حول اإلجابة الّصحيحة فيما يلي: -5

 

 هو: -صلّى هللا عليه وسلّم–مكان مولد الّرسول  -أ

     مّكة المكّرم -                               لمدينة ا -      

 ................................................التّين مفيد ومبارك ، وذو مذاق  -ب

 حلو -                                       مرّ  -             

  صورة............. ............................................. خلق هللا تعالى اإلنسان في -ت

       أبشع -                                  أحسن  -            
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 :الّرابع السؤال 

 : ما رأيك في المواقف اآلتية -5

 
 أوافق                ال أوافق الموقف

                              المنزل وال يحترمها. يُثقل العمل على عاملةِ  1

         .يعطف على قَريبه اليتيم ويمسح على رأسه 2

 

 وفق بين اسم النّبي والمكان المناسب: -6   

 طور سنين.                               -عليه الّسالم–عيسى  -أ      

 المكّرمة.مّكة                        -صلّى هللا عليه وسلّم-محّمد -ب    

 بيت المقدس.                            -عليه الّسالم –موسى  -ت    

 :ارسم شجرة الزيتون المباركة وثمرتها ثّم لّونها -7

 

 

 

 

 


