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 ابتدائيي      الثالثةة:    وىىــــــالمستت                 وزارة التربية الوطنيةة       :......................................  ة))(اسم ولقب التلميذ   

     ���  التربية االسالميةفي    لثانيااختبار الفصل             �

 

 ن)1.5( السؤال األول :

 أطَ خَ أو  يححِ صَ ب ب أجِ  

 نة والعشريامسَ الخَ  نِّ ا في سِ اجرً لم تَ يه وسَ لَ ول هللا صلى هللا عَ سُ رَ  رجَ خَ -1

ا اورهَ حَ ا ونُ هَ كلمُ ئية نُ رْ مَ  اتٌ خلوقَ مَ  الئكةُ المَ -2

طقَ الة فَ للصَّ  صٌ خصَّ ان مُ كَ سجد مَ المَ -3

مين سلِ اء للمُ عَ الئكة الدُّ ف المَ ائِ ظَ من وَ -4

وع شُ خُ والْ  كينةُ والسَّ  وءُ دُ سجد الهُ مَ اب الْ من آدَ -5

سجد مَ ة في الْ ت واجبَ ة ليسَ معَ الة الجُّصَ -6

 

 ن)1.5( السؤال الثاني :     

 :لي ا يَ مَ ا مِ بهَ اسِ ا ينَ مَ بِ  اتِ راغَ امال الفَ       

 ونَ نهَ يَ  – نَ روأمُ يَ  – ُمظلِ يَ  -  ةٌ وإخْ  – ونَ اونُ عَ تَ يَ  -  ينَ زمِ لتَ مُ 

 عروفِ المَ بِ ..................،يرلخَ ا علِ ى فِ لَ ....................... عَ  ،هللا ندَ ................. عِ  ينَ سلمِ المُ  لُّ كُ  

 ر.نكَ ن المُ و.................... عَ 

  . ملَّ ليه وسَ  عَ ى هللالَ صَ  مهُ يُّ بم نَ اهُ ا أوصَ مَ .....................ِب ،رخَ م األَ هُ دُ حَ ....................... أَ ال 

 ن)1.5(  السؤال الثالث :   

 ادحَ االتِّ  -ةُ بَّ حَ المَ  -مُ تلشَّ ا -رامُ االحتِ  -اونُ عَ التَّ  – ةرقَ السَّ : ة اليَ ات التَّ وكَ لدول السُّ ي الجَّ ف فِ نِّ صَ 

 وة في االسالمن األخُ مِ  يسَ لَ  مالَ وة في االسْ ن األخُ مِ 
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 بالتوفيقق 1/2 الصفحةة انتهىى
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سَرخخرجرَجخَخَ-11

مخلوقمَممالئكةالئكةَُالمالم-2

صصمممخخصُكان مان مَمَكََم مسجد َمََالم

المف المظائَِظ اعُّممالئكةالئكة الدََُّئف

سكيَّوالوالسوءوُءُهدُدُجد الهسجد اله

مسجلَمبببة في الة في اْلَواجبت واجب

يأميَ––لللمُمُيييظلظِلِييََ--   ةةٌٌخوإْخ
خيرَلخافعلعِلِِِلللى فى فعععللَع.... َع

 علللى هللاى هللاصللََصَصَهههمميييهُهُبييُُّّن بهم نَ ُُه

حححادادتتحَحَّّاالتاالتِّّ-بةُحبََّح
yالسالمة في االسالم
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  هِ تِ يفَ ظِ وَ  وَ  لكِ ين المَ هم بَ سَ ط بِ ربِ اَ ن)   1.5(  السؤال الرابع :  

ورِ ي الصُّ فِ  خُ نفُ يَ                                          يل                         برِ جِ -
 لِ سُ لى الرُّ ي َعالوحِ  لُ زِ نْ يل                                                                يُ ائِ زرَ عَ -
وتِ ند المَ عِ  احَ روَ األ قبضُ يَ                                    يل                              افِ إسرَ -

 ن)2( الخامس:السؤال 

 ي الِ دول التَّ الجَّ  اللِ ن خِ هر مِ الة الظُّ ة وصَ معَ الجُّ الة ين صَ ارن بَ قَ  

 

 هرالة الظُّ صَ  ةمعَ ة الجُّ الَ صَ  وجه المقارنة

   )2/3/4/5(اتعَ كَ الرَّ  دُ دَ عَ 

   ا)هرً جَ  /ارً سِ (   هرُ ر والجَّ السِّ 

   )ال /عمنَ ام (اإلمَ  ةُ طبَ خُ 

   )بغير واجِ /اجبوَ (الة ل للصَّ سِ غتَ نَ 

 

 ن)2( : السادسالسؤال 

 :ة ريمَ كَ ة الْ ورَ ل السُّ أكمِ  

ِحمي َمحاِنِ الر�  ِ�ْسِم هللا الر�

........................... ..............)3ا..................... () ومَ 2( ةُ عَ ارِ قَ ا الْ ) مَ 1( ةُ عَ ارِ قَ الْ    
)4) ..............................................(5(......................................
)6) ...................................(7).................................... (8....................( 

 ) .11( ةٌ يَ امِ حَ  ارٌ ) نَ 10( هْ يَ اهِ مَ  ا أدراكَ ) ومَ 9(
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