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 الثالث   الفصل

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 علمة /سوها عطية  الم

 
 
 
 

 
 
 

َراِسي الثّالثَمَهاَرات         الفَْصِل الّدِ

  1 مهارة تفسير المفردات   1
  2 مهارة كيفية التصرف   2
  3 مهارة حل المشكالت  3
  4 مهارة االستنتاج   4

  اسم الطالب 

 الثالث   الصف والشعبة

 

َراَجعَة    الصف الثالث  إسالمية تربية م 
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 (  ــــــــــــــثلثالــــــــــل اـــــــــــــــة  للفصمراجـــــعــــــــ)                      
 
 : يلي:  صل بين  الكلمة ومعناها فيما    السؤال االول ➢

 

 كبد                       مكة المكرمة                   
 البلد                        مشقة وتعب                   

 النجدين                       وذريته        -آدم عليه السالم 
 ووالد وماولد                               طريق الخير والشر 

 
 : من بين القوسين  اكمل الفراغات التالية بما يناسبها -ب
 

 (  اإليمان باهلل  –الكفرباهلل   -الشدة  –نعمه  –مكة المكرمة  -هللا   –الخير ) 
 

 أن حياة االنسان في مشقة وتعب . على أقسم هللا تعالى ب........................  -1
 
...............  المسلم ينفق أمواله في ................ ليرضي ربه ويستشعر مراقبة  --2

 له.
 ................ ................ المسلم يشكر هللا على ......... --3
 ...................... المسلم يصبر على البالء و............... --4
  الميمنة ؟ من صفات أصحاب  - -5

 .................... ........................................................ 
 المشئمة؟ أصحاب  من صفات --6
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 ...................................................... ......................؟ 
 
 

   ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة فيما يلي :  –ج 
 

 خيه المؤمن : عالقة  المؤمن مع أوصى الرسول)صلى هللا عليه وسلم ( أن تكون  أ -
 
 بالمودة   – 3بالقسوة                            – 2باالهمال                   -ا
 

 :         من فوائد التعاون على الخير أنه -
 .الثواب له   -  3يغضب هللا                 - 2يرضي هللا               - 1

 
 

   
 :طريق الجمعيات الخيرية يعتبر تقديم ثمن  إفطار صائم عن  -

 
 . القيمة له  – 3تعاطف                      2 - إسراف     - 1 
  

 :   مثل المؤمنين  في تعاطفهم  وتراحمهم مع بعضهم البعض كمثل  -
 
 الجبل الكبير  -3الجسد الواحد                      -2السماء الواسعة                   - 1 
 

 من صفات أصحاب الجنة :  -
 
 عدم الرحمة   .    - 4اإليمان باهلل            -3عدم الصبر         - 2القسوة      -1
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 نام في فراش النبي صلى هللا عليه وسلم وتغطى بغطائه :  -
 
 عبدهللا بن أريقط .  - 4علي بن أبي طالب       -3عبدهللا بن أبي بكر       - 2عامر بن فهيرة    -1 
 
 المذكورة في سورة البلد : (البلد )بكلمة  د  ما المقصو-
 
 العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق   .     -4الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام        -3مكـــــــــــــــــــــــة       -2المدينة المنورة    -1
 

 من فوائد صلة الرحم : -
 

 نقص االوالد           -4نقص المال          -3ا لزيادة في الرزق       -2. البركة في العمر -1
 

 صلة الرحم : من األعمال التي تعين على  -
 ــد  . الحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -4الهديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة     - 3البـــــخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل      - 2القســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة   -1 
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 السؤال الثاني :  
 
 صل العمود  )  أ  (  بما يناسبه من العمود  )  ب  ( :  –أ 
 

  طريق الخير وطريق الشر .                  يكون التعاون في    - 1  
 

الخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر                      ما المقصود بالنجدين ؟  – 2
. 
 

 علي بن أبي طالب .                        أعد راحلتين للهجرة إلى المدينة   – 3
 

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

 أبو بكر الصديق .                   هو  التعاون    -5
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 مستعينا بالكلمات التي بين القوسين   اكمل الحديث  –ب 
 : 

   (          توادهم   –       سائر  -        الجسد    )        
  

 في  مثل المؤمنين   :) عليه وسلمقال رسول هللا صلى هللا  -عن النعمان بن بشير  قال  
 

 ....اذا اشتكى منه عضو تداعى :مثل ........وتراحمهم وتعاطفهم .................
 

 .....الجسد بالسهر والحمى    ( له .........
 

 صل بين الكلمة ومعناها فيما يلي : –ج 
 

    بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأصي                                                  توادهم    
.    
  

 .    بعض على بعضهم حنوي                                           تعاطفهم    
 
 .    البعض لبعضهم  محبتهم                                                تعاطفهم 
 
    .  لبعض بعضهم إعانة                                                     اشتكى   
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 لون  صفات المجتمع المسلم   : -د 
 

                           المودة                        التعاطف                         االنانية                         التراحم    
                               القتل                                 الصدق                                  الحب                         العداوة    

 
 

 :  السؤال الثالث
 

 : المواقف األتيةكيف تتصرف في 
 دخل مريض ولم يجد مقعدا وأنا جالس .   -أ

 التصرف :................................................................... 
 

 .  تأخر صاحب المطعم في إحضار الطعام - ب
 :....................................................................... التصرف 

 
 وجدت في طريقك غصن شوك . - ت

 التصرف : ..................................................................... 
 

 فقد زميلك مصروفه اليومي . - ث
 ............................التصرف :............................................ 

 
 ضاع طفل صغير من أهله في الحديقة  .  -ج 

 ........... التصرف :...............................................................
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 وقف عجوز حيران اليستطيع عبور الشارع  . -ح 
 التصرف :..........................................................................  
 
 

 دخل صديقي المستشفى . -خ 
 ........................................... التصرف :...............................

 
 تريد االستيقاظ مبكرا لصالة الفجر ولم تستطع .  -د

 :........................................................................... التصرف 
 
 

 -السؤال الثالث :
 صل الكلمة بما يناسبها  فيما يلي  : 

 
 . المتقين                                        المؤمنين 

 
 عيون                                        فاعلون للخيرمطيعون 

 
 ينامون الليل .                                   محسنين 

 
 المطيعون هلل المنفذون ألوامره. سحار األ
 

 .اآليات                                     ينابيع الماء 
 

 .في آخر الليل الموقنين 
 

 عالمات ودالئل .  يهجعون  
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 أكمل مايلي   :   
 ........................................ الثواب الذي أعده هللا تعالى للمتقين يوم القيامة   -1
 
من األعمال الصالحة التي وردت في االيات  الكريمة      -2

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

 و................................................... 
 خلق هللا تعالى لإلنسان يدل على ..........................هللا تعالى  . -3
 
األرحام هم  -4

 ................................................................................. 
 
قاطع الرحم هو  -5

 ............................................................................ 
 
في   من فوائد صلة الرحم في الدنيا الزيادة في ......................والبركة-6

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

 ومحبة ................................له وفي اآلخرة  .............................. 
 

 من أعظم صالت الرحم أن تصل من ............................................... 
 

 باهلل  والزيارة و   االستعانة عمال التي تعين على صلة األرحام من األ
 .........................................و..............................    
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 جد حال لهذة المشكلة   :
 ا فهو  تريد علياء أن تتواصل  مع عمها وخالتها  ولكنها التستطيع زيارتهم ألن خالتها تقيم في الكويت أما عمه

 ؟ يعمل في سفارة دولة اإلمارات  في السودان ما الطرق البديلة للتواصل مع أرحامها  
     

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

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

 ضع إشارة )صح ( أمام العبارة الصحيحة وإشارة )خطأ( أمام العبارةالخاظئة: 
 
 األرض .المحيطات والبحار هي  مصادر الماء الوحيدة على سطح    )         (  - 1
 
 الماء مهم ألنه أصل الحياة .   (     )        -2
 

 يسرف أحمد في الماء عندما يتوضأ .   (        )       -3      
 

 أشكر هللا تعالى على نعمة الماء وأحافظ عليها .    (       )     - 4
 

 . (      فاطمة تترك  خزانات الماء مكشوفة      )      - 5      
  

 (     يقدم قنينة ماء لعامل النظافة .      )        -6     
 

 صلى هللا عليه وسلم بعدم إيذاء الجار .(     أوصانا رسولنا الكريم       )          -7    
 

 (     صاحب مبادرة  )سقيا اإلمارات ( الشيخ  محمد بن راشد .          )        -8   
 
 

http://www.shk.ampss.ae/
mailto:info@ampss.ae


 

                                                                                      

              Tel: 025858621 / 025858760    www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E    : مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألداء والمخرجات رؤية المدرسة

 وطن : أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالة المدرسة 

 
 
 يكرم جاره .  الذي يؤمن باهلل واليوم اآلخر (            )     -   9  
 
 (    كسر أحد الطالب قلمه فرد عليه بتمزيق دفتره    .            )  -  10  
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