
                                                         

                                 Baraemalain private school/baniyas   مدرسة براعم العين الخاصة بني ياس                                     
الشــعبة  :..............                            الثالث          الصـف :......   األولالفصل الدراسي  2019/  2018للعام الدراسي 

                              عملورقــة  ……………………...........…………………اســم الطالب :       

 

 شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمتهرؤية المدرسة:  
تعليمية بدولة اإلمارات العربية مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقاً للمنظومة التربوية وال: رسالة المدرسة

 المتحدة

 
  

 لسؤال األول: ا 
 الجمل األتية:أكمل -

 قلبان ليس لهما مثيل أحباك وكانا السبب في وجودك 

........................................... 
  ظهار...........واألحترام لهما.بر الوالدين هو طاعتهم  وا 

 .........................جزاء من يبر والديه دخول 

 ............................عقوبة من ال يبر والديه 
 لسؤال الثاني:ا  
 التصرف المناسب للحاالت األتية: أذكر-

 الحالة                                  التصرف                 
 ....................................................................... والدتي النظافة ,وتقول إنها صفة المؤمن.تحب 

 ..................................................................... يحزن والدي عندما أتعثر في درستي .

 تشعر أمي بالقلق عندما أتأخر خارج البيت.

 

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

 ..................................................................... يوصيني والدي باألبتعاد عت رفاق السوء.

 ..................................................................... تعد أمي الطعام اللذيذ .

 .................................................................. مرض أبي فدخل المستشفى .

 

 

 

 بر الوالدين  
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 :السؤال األول

 رتب أداب التالوة التالية:

 

 . البسملة 

 

 .اإلستماع و اإلنصات 

 

 .اإلستعاذة 

 :السؤال الثاني

 ( أمام العبارة الخاطئة:( أمام العبارة الصحيحة و عالمة )ضع عالمة )

 حفظي للقرآن الكريم جعلني قويا في مادة اللغة العربية. -1 
 تعلم أحمد سورة الفاتحة و حفظها و لم يساعد أخه في قراءتها.  -2 
 

 نور يوم القيامة . آن و يحفظه يلبث والديه تاج منرمن يتعلم الق -3
 أنا متفوق في دراستي بسبب التزامي بحفظ القرآن الكريم و تعلمه. -4 

 :السؤال الثالث

 حوط الصورة التي تدل على تعلم القرآن الكريم:

  

     

 

 

 

 داب التالوةآ
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 السؤال األول:

  المناسب في المربع أمامها:رتب األحداث األتية بوضع الرقم 
 ى اهلل عليه وسلم .            نزل الوحي على سيدنا محمد صل 
  عاد النبي صلى اهلل عليه وسلم قائال:زملوني,زملوني. 
 تعبد النبي صلى اهلل عليه وسلم في غار حراء. 
 بلغ النبي صلى اهلل عليه وسلم الدعوة لقومه ولجميع الناس 

 السؤال الثاني:

 الجمل األتية: أكمل 
 ............. كان عمر النبي صلى اهلل عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي 
 ............بدأ نزول القران الكريم على نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم في شهر 
 أول ما نزل من القرآن الكريم ............................................ 
  :لون صفات النبي صلى اهلل عليه وسلم 

 

 

 نزول الوحي على النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم

 

ثابت على 
 الحق

 مطيع لربه صابر  
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 السؤال االول:
    :صل المفردات األتية بما يناسبه 

                                                                               

 

 

 

 :الثانيالسؤال 
   سورة العلق أجب عما يأتيدراستك لمن خالل: 

 أين كان يتعبد النبي صلى اهلل عليه وسلم قيل نزول الوحي؟ 
 .............................................................. 
  ؟سورة العلقبداية عالم يدل تكرار األمر بالقراءة في 
 .............................................................. 

 :لون نعم اهلل على اإلنسان 
  

 

 سورة العلق 

 ليطغى .  -1

 الزبانية . -2

 الرجعى . -3

 الرجوع إلى اهللالعودة و 

 ليظلم         

 مالئكة النار

 التكبر العبادة التفكير القراءة
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