
النشاط األول: (3 ن)
ُجَل ، يقًا ، يُ  َضْع الَكِلَماِت فِي الَمَكاِن الُمنَاِسِب ( الرَّ ْدَق ) بَ تَ كْ ِصدِّ ، الّصِ

قَال َرُسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َو َسلََّم: 
ى ... .... َليَْصدُقُ ....إِنَّ .... «  ».......... ...... ِعْندَ هللاِ .....َحتَّى ...... ..........َو يَتََحرَّ

َو قَاَل أَْيًضا: 
»إِئْتََمَنَك أَدِّ األََمانَةَ إلَى َمْن  «

إِْشَرْح َما يَِلي: 
ى الِصْدَق : ... - ............................َيتََحرَّ
أَدِّ األََمانَةَ : .................................... -

النشاط الثاني: (2 ن) 
أُْكِمُل ِكتَابَةَ السُّوَرةِ :* 

يَالِف  « ْيِف (1.......... (…ِإلِ � ) فَْلَيْعبُدُوا ...........2) إِيالَفِِهم ............ الّشتَاِء َو الص
 ») 4َمَنُهْم ِمْن ............ (آ) الِذي أْطعََمُهْم ِمْن ............. َو 3َهذَا ............ (

* إِْسُم الُسوَرةِ : ُسوَرةُ ............

النشاط الثالث: (1.5 ن)
ِحيَحةَ:  ْن اِإلَجابَةَ الصَّ لَّوِ
* تَُماِرُس قَِبيلةُ قَُرْيٍش 

* تَقُوُم قَبِيلةُ قَُرْيٍش ِب 

ْحلَتَْيِن ُهَما * الّرِ

النشاط الرابع: (1.5 ن)
أَِحْط اِإلَجابَةَ الَصِحيَحةَ :

* األَْرَحاُم َهْم :           األَْصِدقَاُء           األَْعدَاُء           األَقَاِربُ 
ْدُق : وِر         قَْوُل الَحّقِ         قَْوُل البَاِطلِ               * الّصِ قَْوُل الزُّ

النشاط الخامس: (2 ن)
الَكِلَمات ِلتَْحُصَل َعلَى الَحِديِث: َرتِّبْ 

( الِعْلِم ، فَِريَضةٌ ، ُكّلِ ، َطلَُب ، ُمْسِلٍم ، َعلَى ، َو ُمْسِلَمٍة )
هللاُ َعلَْيِه َو َسلََّم:  قَال َرُسول هللا َصلَّى

»  ........................................................................................«
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التربية اإلسالمية في مادة  الثالثي األول ختبارا

ةَ اعَ رَ الزِّ 

ثََالُث َرَحَالتٍ 

ْيف  الّرِبيُع َو الَّصَّ تَاُء َو  بِيعُ الّشِ الرَّ ْيفِ  تَاِء َو الصَّ الّشِ

أَْربَُع َرَحَالتٍ  ِرْحلَتَْينِ 

التَِّجاَرةُ  َرْعُي الغَنَمِ 
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.ِإإِننَّ ....««
اااضًضاا:  ً ضضضيْيْ َََأ أََ ََالال ااا ق قََ َوَ

نىى من« ىىى إل إلَ اَمانَةانَةََ َََاأل األََ ِّ َأََد
يييلِلِي: ي:  يا ي َللِلا ا َم ْح

ددلصى الِصدْدَْقَق : ... : ... ِ.....
.................... ................

ن)ن) 2) :m/)1........ مهِهم ..م ههففِ ِإ) إياليالََ
......... ... ننن م ِمنْنْ ِ مْمْ ممهُهُ هَم معَ ْعْط
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