
 
 التربية اإلسالميةادة : ــــــــــالم                                                              دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 دقيقة 45زمن اإلجابة :                                                                         دائرة التعليم والمعرفة   

 (   3عدد صفحات األسئلة )                                                           1للتعليم األساسي ح العزةة مدرس 
 

 الفصل الدراسي األول الثالثللصف  النهائي االمتحان
 2017/ 2018للعام الدراسي   

            ميع األسئلةواإلجابة عن جعلى الطالب التأكد من عدد صفحات األسئلة 
 

                                )     ( -الشعبة:         لثالثا -............................................................   الصف: -االسم:
    
 

 -السؤال األول:

ا يَْبلُغَنا ِعندََك اْلِكبََر أََحدُُهَما أَْو ِكََلُهَما َوقََضٰى َربَُّك أََّلا تَْعبُدُوا إَِّلا إِيااهُ َوبِالْ : )قال تعالى  -         1       َواِلدَْيِن إِْحَسانًا ۚ إِما

ٍّ َوََّل تَْنَهْرُهَما َوقُل لاُهَما قَْوًَّل َكِريًما  ( فَََل تَقُل لاُهَما أُف 

 ة.مظاهر بر الوالدين كما ذكرتها اآليات السابقمن خَلل اآلية استنتج  -             

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

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

 

 أكمل العبارات التالية بوضع الكلمات في مكانها الصحيح من الجمل فيما يلي: -2

 العلق   (    -هللا تعالى       -يدعو لعبادة هللا        -القبلة      )   

 * أول ما نزل من القرآن هي سورة .................................

 * أمر هللا تعالى نبيه بأن ........................................  للناس جميعاً.

 ...............قراءة القرآن الكريم عبادة يقترب به المسلم إلى ......* 

 * يفضل عند قراءة القرآن الكريم استقبال ...........................

 

 ثَلثاً من آداب التَلوة: أذكر -3

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

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

................................................. 
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 ــــــــــــــــــــــــ
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 التحدث معهم بأعذب الكلمات 

 نسمع كالمهم و نحترمهم 

 العلق

 يدعو لعبادة هللا
 هللا تعالى

 القبلة

 الوضوء

 لبس المالبس نظيفة 

 استقبال القبلة 
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  -:السؤال الثاني
 
 .أمام العبارة غير الصحيحة( ) خطأ أمام العبارة الصحيحة وكلمة ( صح)   ضع كلمة -4

 
 .طاعة الوالدين من طاعة هللا(   √)     -
-     (x      ).تال راشد سورة الفاتحة ولم يقرأ قبلها أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم 
 .تالوة إال لرد السالم أو للضرورةال أقطع ال(     √ )    -
 من مبطالت الصالة كثرة الحركة(     √ )    -

 
 
 التالي: قارن بين اإلنسان والمَلئكة من حيث  -5

 

 المالئكة اإلنسان وجه المقارنة

  مادة الخلق
 

 

  األكل والشرب
 

 

 
 

 يما يلي:فدرس شروط صحة الصَلة تالية وفق الصورة المناسبة لها، من خَلل فهمك لصنف العبارات ال -6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كيف تتصرف في المواق التالية: -7       

 .دت صديقي ال يحافظ على أداء الصالة شاه -أ             

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

 ((19َكَلا ََّل تُِطْعهُ َواْسُجْد َواْقتَِرب ۩ )قرأت سورة العلق ووقفت عند قوله تعالى ) -ب             

             ..................................................................................................... 
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 ستر العورة  -استقبال القبلة      -دخول الوقت      

 دخول الوقت  ستر العورة استقبال القبلة

 نور طين

 ال يأكل وال يشرب يأكل و يشرب

 حه بأن يحافظ على صالته و بوقتها انص

 اسجد سجدة الشكر هلل تعالى 
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 دائرة حولها فيما يأتي:اختر اإلجابة الصحيحة بوضع  -8

 
 ما اسم الوحي الذي أنزل على النبي صلى هللا عليه وسلم: 

 
 يكائيل عليه السالمم -                    سرافيل عليه السالما -جبريل عليه السالم                    -

 
  في أي شهر نزل الوحي على النبي صلى هللا عليه وسلم: 

 
 شهر شوال -                         شهر رمضان   -                            شهر شعبان -

 
 : نزل الوحي على النبي صلى هللا عليه وسلم في 

 
 غار أحد -                           غار حراء    -غار ثور                                -

 
 ...... خلقت المالئكة من 

 
 الطين -                            النار       -          النور                            -

             
 ..خازن الجنة هو 

 
 بريل عليه السالمج -              ضوان عليه السالم    ر -مالك عليه السالم                       -

 
 :من هو خاتم األنبياء والمرسلين 

 
ابراهيم  -                               ليه وسلم    محمد صلى هللا ع -آدم عليه السالم                       -

 عليه السالم
 
 :الذي يقرأ القرآن ويجتهد في تحسين تالوته له 

 
 ثالثة أجور -  جران                                 أ -أجر واحد                             -

 
 ...............  زوجة للرسول صلى هللا عليه وسلم.السيدة خديجة تعتبر ..... 

 
 ثالث - اني                                    ث -أول                                    -

 
 أول من آمن بالرسول وصدقه من الصبيان....... رضي هللا عنه 

 
 ديجة بت خويلدخ -    بو بكر الصديق                    أ -علي بن أبي طالب                   -

 
 

 األسئلة، بالتوفيق والنجاحانتهت 
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