
 
   
 

8102-8102العام الدراسي   

 الفصل الدراسي األول

التربية اإلسالميةالمادة :   

 المعلمة:ميديا حسن

 ورقة عمل

الشعبة ..............   ......................  الصف: الثالث        االسم: .......................  

                                                                    

 

أجيب عن األسئلة التالية :أوالً:   

ماجزاء من يبر والديه ؟-0  

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

أذكر ثالث من أداب التالوة :-8  

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

: -صلى هللا عليه وسلم –الرسول  اذكر موقف للسيدة خديجة ساندت فيه-3  

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

ما الفوائد التي يجنيها صاحب الخلق الحسن في الدنيا ؟-4  

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

 ثانياُ:

امام العبارة الخاطئة : ×أمام العبارة الصحيحة و  √ضع إشارة   

. نزل الوحي على سيدنا محمد في شهر شعبان .............0  

. أول سورة نزلت على سيدنا محمد هي سورة العلق ...............8  

سورة البقرة ............أقرأ البسملة قبل جميع اآليات القرآنية ما عدا 3  

. تزوج سيدنا محمد بالسيدة خديجة وهو في العشرين من عمره ..............4  

. عمل النبي في حياته بالتجارة و رعي األغنام ...............5  

.السيدة خديجة هي ثاني زوجة للرسول ..............6  
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 ثالثاً:

  : اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي :

بّر الوالدين معناه :  _ 1  

 أ. معصية الوالدين ب. طاعة الوالدين ج. تقبيل الوالدين

 

  نزل الوحي على سيدنا محمد عندما كان عمره :    -2

 أ.   خمسين سنة ب.  أربعين سنة ج. عشر سنوات
 

  طمأنت النبّي عندما جاء خائفاً من غار ِحراء :   -3

 أ. السيدة فاطمة ب. السيدة عائشة ج. السيدة خديجة

 

:  هي ليست من حسن الخلق  _ 4  

 أ. االحترام ب. الصدق ج. الغش

 

  :    أم المؤمنين  -5

السيدة عائشةج.   أ.   السيدة فاطمة ب.  السيدة خديجة 
 

  :   أول من أسلم من الفتيان  -6

 أ. علي بن أبي طالب ب. عمر بن الخطاب ج. عثمان بن عفان
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موقفي في الحاالت التالية:رابعاً: أكتب   

, وأنا مشغول جداً طلب مني أخي مساعدته في حل الواجب  -  

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

أعارني صديقي قلماً , و ضاع مني  -  

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

واجهُت صعوبة في تالوة اآلية  -  

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

 خامساُ: ضع الكلمة في الفراغ المناسب :

حراء   (   -القرأن      -ن   أربعي   -االستعاذة     -)  رمضان     

من آداب التالوة ............. -  

غار  .............كان النبي )ص( يتعّبد في  -  

تشعر بالراحة و ينشرح صدرك عندما تقرأ .................. -  

تزوجت السيدة خديجة من النبي وعمرها  ................. سنة  -  

نزل الوحي على سيدنا محمد في شهر ................ -  
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