
 

  

 

   الصف الثالث )    (                                                         السم:...................ا

 

 لسورة المزمل : ك  ظ  ف  ح   الل  خ   ن  م   آلياتال م  ك  أ  ـ 1

 

 2ـ أكتب معاني المفردات التالية:

سبًحا طويال:.........................          ..........:.................    المزمل  

تبتل:..........................................................         :.  أشد وطئًا  

   ........:................ناشئة الليل  أقوُم قيال :.............................      

            أصل بين العبارة ومايناسبها فيما يأتي : -2    

                                                   

صالة الليل أثقل على المصلي 
 من صالة النهار

ثباتا قراءة القرآن ليال أكثر 
 وحضوًرا في القلب

 أفضل وقت للعبادة هو الليل

ألن المسلم يكون منشغال بأمور 
 الحياة في النهار.

ألن النفوس تميل إلى الراحة في 
 الليل بعد تعب النهار.

لسكوت األصوات والبعد عن 
 المشاغل

لمادة التربية اإلسالمية ورقة مراجعة  

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

َٰٓأَيُّهَ               ًلا ِمۡنهُ قَِلي.........ۡصفَهُۥَٰٓ أَِو ن ِ    .......   قُِم ٱلَّۡيَل إِّلَّ   ا .........    يَ 

   إِنَّا َسنُۡلِقي َعلَۡيَك قَۡوّلا ثَِقيًلا     َعلَۡيِه َوَرت ِِل ٱۡلقُۡرَءاَن تَۡرتِيًلا  أو زد

إِنَّ لََك فِي ٱلنََّهاِر      ........َوأَۡقَومُ  .......إِنَّ نَاِشئَةَ ٱلَّۡيِل ِهَي أََشدُّ وَ 

ا  بُّ         ...........إِلَۡيِه .......َوٱۡذُكِر ٱۡسَم َرب َِك       .........َسۡبحا رَّ

هَ إِّلَّ ُهَو فَٱتَِّخۡذهُ                     ا.........ٱۡلَمۡشِرِق َوٱۡلَمۡغِرِب َّلَٰٓ إِلَ 
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  :أكمل الفراغ بما يناسب -3

 :                     من آداب الزيارة ـ 

-..................................................  

-..................................................  

-...................................................  

من آداب الضيافة :-  

-.....................................................  

-.....................................................  

-....................................................  

الصوم هو:................................................................................-  

 يجب الصيام على المسلم ..............العاقل................

................فيصوم المسلمون.يعرف شهر رمضان برؤية -  

من آداب الصوم :-  

-...................................  

-...................................  

مهمة الرسول عليه الصالة والسالم هي .............................-  

........................................................تعين على  قراءة القرآن ليال-  

 4-نقرأ ونستنتج ما تدل عليه النصوص اآلتية :

 *قال تعالى : ) اليكلف هللا نفسا إال وسعها(

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

*قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : )أفضل الصالة بعد الصالة المكتوبة 

 الصالة في جوف الليل (

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

 



 4-أضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة الخاطئة:

 *يزور جاره فجأة دون موعد مسبق.  )     (

 *يستأذن زميله لزيارته مساًء.  )      (

 *من آداب الزيارة تقديم الطعام والشراب . )      (

 *من آداب الصوم تعجيل السحور ، وتأخير الفطر . )      (

 *الصوم سبب مغفرة الذنوب . )   ( 

 *الصوم يجعل األغنياء يشعرون بحاجة الفقراء . )     (

 *يقول أنه متوكل على هللا واليؤدي واجباته .  )     ( 

 *ينسى قراءة األذكار قبل النوم .  )      ( 

يقرأ القرآن كل ليلة قبل نومه . )      (*  

 5- كيف أتصرف في المواقف اآلتية :

 

 

       

 

 

 الموقف التصرف

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

طلب إلي زميلي أن آكل معه في نهار 
 رمضان دون أن يرانا أحد .

 

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

 أساء إلي زميلي

 

..................................................  
طلب منك والدك المشاركة في عمل 
 تطوعي فشعرت بالرهبة والخوف

 

...................................................  
تريد أن تقوم الليل ولكنك ال تتمكن من 
 النهوض من النوم كل ليلة حتى الفجر

      



 

  

  


