
 

 الفصل الدراسي الثالث المادة:  النهائي مراجعة اختبار

 )التربية اإلسالمية ( 

 

 .النبات  -الحيوان  -اإلنسان  أذكر مخلوقات خلقها هللا تعالى ؟ -1

 المالبس. –الطعام أذكر فوائد الحيوانات والنباتات ؟  -2

 .ألنها مفيدة لحياة اإلنسان لماذا تحب مخلوقات هللا ؟ -3

 الجنّة. تعالى يدخله هللاما ثواب من يرفق بالحيوان ويرعاه ؟  -4

 الضارةهل يعتبر العقرب و الذباب من المخلوقات النافعه أم الضارة ؟  -5

 نسقيه ونطعمه.ما هي األعمال التي نقوم بها لكي نرعى اإلبل ؟  -6

 الخير الكثير، ومنه نهر في الجنّة.ما معنى الكوثر ؟  -7

 واذبح األضاحي هلل وحده.ما معنى وانحر ؟  -8

 عدوّك الذي يكرهك.ما معنى شانئك ؟  -9

 المنقطع عن كل خير.ما معنى األبتر ؟  -10

؟ نهر ما اسم النهر الذي أعطاه هللا للرسول صلى هللا عليه وسلّم  -11
 الكوثر.

 في الجنّة .أين يوجد نهر الكوثر ؟  -12

 عنهما.أسماء بنت أبي بكر رضي هللا من هي ذات النطاقين ؟  -13

 النبي محمد صلى هللا عليه وسلّم.من لقبّها بذات النطاقين ؟  -14



ألنها قّسمت نطاقها إلى لماذا لقبّت السيدة أسماء بذات النطاقين ؟  -15
 قسمين أحدهما للماء واآلخر للطعام.

 النها لم تجد ما تربطهم به.لماذا قسّمت السيدة أسماء نطاقها ؟  -16

ليسألها عن مكان النبي لماذا أبو جهل طرق باب السيدة أسماء ؟  -17
 عليه الصالة والسالم.

لكي ال يخبر لماذا لم تخبر السيدة أسماء أبو جهل عن مكان النبي ؟  -18
 قريش ويقتلوه. كّفار

الشجاعة  –قوة اإليمان ما هي صفات السيدة أسماء رضي هللا عنها ؟  -19
 رّها بوالديها .ب –حبها للرسول عليه السالم  –

 سنة. 100؟ توفّت كم كان عمر السيدة أسماء حينما  -20
 

في هجرته من مكه إلى  من الذي رافق النبي عليه الصالة والسالم -21
 أبي بكر الصّديق.؟  المدينة

 ذمّ ما معنى كلمة عاب ؟  -22

 أحبَّ أكله.ما معنى كلمة اشتهاه ؟  -23

  بسم هللاما الذي اقوله قبل الطعام ؟  -24

 الحمد هللما الذي أقوله بعد الطعام ؟  -25

 أغسل يدي.ما الذي أفعله قبل الطعام ؟  -26

 من أمامي فقط .من أين يجب أن آكل ؟  -27

 ال يجوز أن أعيب الطعام أو أذمه .هل يجوز أن أعيب الطعام ؟  -28

 الرٍقة والرفقق والعطف.معنى كلمة الرحمة ؟  -29



اإلنسان و الحيوان ة بـ ؟ الرسول صلى هللا عليه وسلّم قدوتنا في الرحم -30
 والمخوقات.

 هللا تعالى.من الذي يرحم االنسان حينما يرحم اآلخرين ؟  -31

أن يشارك اآلخرين ألعابه ومتاعة و يعفو ما هي أخالقيات المسلم ؟  -32
 عّمن أساء له.

 ينشر المحبة والمودة بين الناس.ما الذي ينشره التسامح ؟  -33

 اإلنسان والحيوان.من الذي يحتاج إلى النبات ؟  -34

 الظٌّل. –التنفس  –الطعام من فوائد النبات ؟  -35

بالغرس والزرع والسقي وعدم كيف نحافظ  على البيئة الزراعية ؟  -36
 .اإلتالف

 أفضلكم.معنى كلمة خيركم ؟  -37

 علّم القرآن لغيره.معنى كلمة علّمه ؟  -38

 المدرسة،في البيت، وفي أين أتعلّم  قراءة القرآن الكريم وحفظه ؟  -39
 وفي المسجد.

 حفظ القرآن الكريم.الرسول صلى هللا عليه وسلّم قدوتنا في ؟  -40

 فتح مكّة.معنى كلمة الفتح ؟ ما  -41

 جماعات.معنى كلمة أفواجا ؟ ما  -42

 سبُّح هللا واشكره.معنى كلمة فسبُّح بحمد ربك ؟ ما  -43

 اطلب المغفرة.معنى كلمة و استغفره ؟ ما  -44

 من عند هللا.من أين يأتي النصر ؟  -45



 .الفالحالصّبر نهايته ؟  -46

 نِعمه.المسلم يشكر هللا على ؟  -47

 المؤمنين.هللا ينصر ؟  -48

 اإلستغفار.المسلم يكثر ِمن ؟  -49
 

 

 

 

 

   مراجعة جميع السور واألحاديث النبوية الشريفة + مالحظة :

 أوراق العمل.

 

 

 

 

 

 

 وهللا ولي التوفيق.


