
                                                           0202/0200سنة الدراسية : بالبريين                                                                                                                   ال قاسم السايحابتدائية : 

 ابتدائي الثالثالصف : 

 .....................االسم واللقب : ................                                                                                                                                                        

 التربية االسالميةفـي  األول تقويـم الفصل 
 

 :فـََقط  َمانِ ـاإلي أَُلوُِّن أرَْكانَ :  األولالنشاط 
 

 

 

 

  (أطَ خَ )أو  (يح  حِ ص  ) عُ ض  أَ   لثانـيالنشاط ا

   اْلقرآُن اْلكريُم ِمَن اْلُكتِب الس ماويِة. 

  َُحافُظ اْلقرآِن َيكرُهُه اهللُ والن اس . 

  ِورة  سُ  221 كريمِ الْ  قرآنِ ي الْ ف . 

  َــة   مــسَ خَ  يمــانِ االِ  ركانُ أ . 

  ُالت كاثُر ُهو َما َيْجمُعُه ااِلنَساُن ويـُشِغله . 

 (  الــْقرآنَ       –َوعل مُه        –خـَيرُكْم      – علمَ َـ ت نْ مَ    ) ريفَ الش   ديثَ ـحَ الْ  رتب ألفاظ :الثالثالنشاط 

  ﴾ ..................................................................................................................﴿ : مَ لَ سَ وَ  ليهِ ى اهلل عَ لَ صَ  سولُ الر   الَ قَ 

 ( يمِ عِ نَ ال   – ينِ قِ يَ الْ     - رَ ـابِ قَ مَ الْ  -   نَ لُ ئَـ سْ تُ لَ  -  يمَ حِ جَ الْ  ) :  اليةَ الت   اتِ لمَ ـالكَ بِ  ورةَ الس   ملْ كْ أَ  :الرابع النشاط 

 بسم اهلل الرحمان الرحيم

 وْ َـ ل ال  كَ   (4) ونَ مُ علَ تَ  فَ وْ سَ  ال  كَ   م  ثُ ( 3) مونَ علَ تَ  فَ وْ  سَ ال  كَ ( 2) ..................مْ تُـ رْ ى زُ ت  حَ ( 1) رُ كاثُـ الت           
 نِ عَ  ذ  ئِ ومَ َــ ي.............. م  ثُ  (7)ينِ ــــقِ يَـ الْ  نَ يْ عَ  اهَ ـ  نوُ رَ تَـ َـ ل م  ثُ  (6) ................... نَ و  رَ تَـ لَ  (5) .............. مَ لْ عِ  ونَ مُ علَ تَ 

 بالتوفيق إن شاء هللا (8) ...................

بِ كتُ الْ بِ  انُ مَ ـاإلي  

ةكَ مالئِ ـبال انُ مَ ـاإلي  

اهللبِ  انُ مَ ـاإلي  

 الص ــالةُ ِاقاُم 

 

اةُ ــــكَ الز  ِايتاُء   

بِالر سلِ  انُ مَ ـاإلي  
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