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(األول التقييم اختبار مادة التربية اإلسالمية للصف الثالث )   

 للفصل الدراس ي الثالث 2017 /2018

 

 

 السؤال األول :-    

  -أكمل الجمل التالية بما يناسبها منم العبارات اآلتية :

--------------من صفات أصحاب امليمنة  -1  

 

 القسوة عدم الصبر اإليمان باهلل  عدم الرحمة

 

--------------------- نام في فراش النبي صلى هللا عليه وسلم وتغطى بغطائه  -2  

  

 

.----------------------ما املقصود بكلمة البلد املذكورة في سورة البلد  -3  

  

 

------------------------خلق هللا االنسان في احسن -4  

 

 

----------------األعمال التي تعين على صلة الرحم  من -5  

 

 

 

 السؤال الثاني :-    

  -ضع اشارة )         ( على العبارة الصحيحة وإشارة )            ( على العبارة الخاطئة :
)          ( ينفقه في الشر  عندما يهلك اإلنسان ماله -1  

(     )        عندما أكون متعاون يحبني هللا ويساندني وقت الشدة  -2  

 عامر بن فهيرة عبد هللا بن أبي بكر علي بم أبي طالب عبد هللا بن أريقط

 املدينة املنورة مكة الشام العراق

 صفة  تقويم  الكراهية العدوانية

 القسوة  البخل  الهدية  الحسد
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)           ( من صفات أصحاب املشأمة لم يتواصوا باملرحمة -3  

)           (  من صور التراحم في املجتمع املتالحم التراحم مع املحتاجين والعمال -4  

)            ( من فوائد صلة الرحم أنها تزيد في العمر   والرزق         -5  

 

 السؤال الثالث :-

-) أ ( بما يناسبه من العمود ) ب ( :نصل العمود   

  يكون التعاون في  -1 طريق الخير وطريق الشر

  ما املقصود بالنجدين-2 الخير

  للهجرة إلى املدينةأعد راحلتين -3 علي بن أبي طالب

  نام في فراش النبي صلى هللا عليه وسلم -4 قيام كل فرد بمهمته بإتقان

  التعاون هو-5 أبو بكر الصديق

 

 السؤال الرابع :-

  -أكمل الجمل التالية باختيار املناسب من بين القوسين :

  (  الجنة  –بمكة املكرمة  – الرَّحم إطعام املسكين _  –تحقيق النجاح )

 

------------------------- من األعمال التي تدخل الجنة -1  

 

-------------------------أثر التعاون على الفرد واملجتمع -2  

 

-------------------------------هم األقارب من جهة األم زاألب   -3  

 

التي ولد بها الرسول صلى هللا عليه  ------------------أقسم هللا تعالى في سورة البلد ب   -4

 وسلم . 

  ---------------------------  صلة الرحم في األخرة هي ثواب  -5
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