
 2017/2018: السنة الّدراسية                                                                       01 بوعنداس: مفتشية 

    السنة الثالثة ابتدائـي: المستوى                                                          -بوعنداس–اإلخوة مــدوري : ابتدائية

.........................................: اسم و لقب التّلميذ  

                                                                                                                     التربية اإلسالميةامتحان الفصل األول في مادة 

التمرين األول  )2.5(                                                                                                                                          

َكاِة ،                              إِقَاُم الصَّالِة ، اإِليَماُن   : أَْنقُُل ُكّل ُرْكٍن ِمَن اأْلَْرَكاِن التَّاِليَِة فـِي اْلَخانَِة الُمنَاِسبَِة   ُسِل ، إِيتَاَء الزَّ بِالرُّ

.          َصْوُم َرَمَضاَن ، اإليَماُن بِاليَْوِم اآلِخِر    

يَمانِ   أَْرَكاُن اإِلْسالَمِ  أَْرَكاُن اإْلِ
 ...................................................................... 
 
 ...................................................................... 

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

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

التمرين الثانـي :   أْربُِط اْلُجْملَةَ بِالَّتِـي تُْكِملَُها :  )1ن(                                                                              - 

ا نََهانَا َعْنهُ َطاَعتَهُ فِـي ُكل ِ َما أََمَرنَا بِِه  -•                  •     َشَهادَة أَْن الَ إِلَهَ إالَّ للاُ   -     .           ، و ااْلْبتِعَادُ َعمَّ

اإِليَماُن بِاهللِ يُوِجُب َعلَيْنَا •                  •- هَُو ااْلْعتَِراُف بِأَنَّ للاَ َواِحدٌ الَ َشِريَك لَهُ                               

التمرين الثالث :   - أَْمََلُ اْلفََراَغ :  )1ن(                                                                                                           

ــى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم فِـي فِْضِل تَعَلُِّم اْلقُْرآِن َو تَْعِليِمِه                                                                        قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَـّ

        » َخْيُرُكْم َمْن ......................... القُْرآَن وَ .......... .......... .......... «                                                                                     

 التمرين الرابع :  )2.5ن(                                                                                                                   

يَْبلُغَنَّ  ا إمَّ ...... .... .................. َو بِاْلَواِلَدْيِن  .............. .......... ....... َو قََضـى َربَُّك أاَلَّ تَْعبُُدوا إاِلَّ  »: قَاَل هللاُ تَعَالَـى : أُْكِمُل اآليَةَ اْلَكِريَمة 

             «...................................و الَ  تَنَْهْرُهَما و قُْل لَُهَما ........ ........ ........ فاَلَ تَقُْل لَُهَما  ......... ...... ............ ِعْنَدَك اْلِكبََر أََحُدُهَما أَْو 

                                                                                                                                                                 

التمرين  الخامس: )2ن(                                                                                                                   

                                "  :                                                                                        َخطأ " أَْو " صحيح " أُِجيُب بِـــــــ 

َرِة                          -   ـــى هللاُ َعلَْيِه و َسلََّم فِـي اْلَمِدينَِة اْلُمنَوَّ                                                                 ُوِلَد النَّبِــيُّ َصلَـّ

ـــى هللاُ َعلَْيِه و َسلََّم يَْومَ  -      ِل  12 االثْنِيِن ُوِلَد النَّبِــيُّ َصلَـّ                                                             .    َمْن َشْهِر َربِيعِ اأْلَوَّ

ـى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّم هَُو أَبُو َطاِلِب  -                                                                                                 .   اِسُم َجّدِ النَّبِـّيِ َصلَـّ

ـى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّم ِهــَي آِمنةُ بِنُْت َوْهٍب                                                                                        - أُمُّ النَّبِـّيِ َصلَـّ

التمرين السادس :  )1ن (                                                                                                                                   

                                                                                                                       "    َخطأ " أَْو " صحيح " أُِجيُب بِـــــــ 

 -                                                                                                 اْلَمْفُروَضةِ  األَذَاُن َهَو اإِلْعالَُم بُِدُخوِل َوْقِت الصَّالَةِ  -  

قَاَمةُ ِهـَي اإْلِ  . الصَّالِة  ْنتَِهاءِ اْعالَُم بِ اإْلِ  
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