
2018قسم السنة الثالثة ابتدائي                                                أقبو بجايةابتدائية الشهيد إفيس لعربي 

اسم ولقب التلميذ:.........................................المدة: ساعة ونصف                                            

في مادة التربية االسالميةاختبار الفصل األول 

 خطأ: أجب ب صحيح أو التمرين األول:

نسمع في أذان العشاء " الصالة خير من النوم " ...................�

اإلقامة هو اإلعالم عن دخول وقت الصالة ...........................�

أركان اإلسالم ستة وأركان اإليمان خمسة..........................�

ن إليهما يسمى عاقا ......................حسالذي ال يطيع والديه و ال ي�

 من االحسان للوالدين أن أجتهد في الدراسة من أجل إسعادهما....................�

 كيفية الوضوء .لكنه نسي  يتوظألسمع وسيم أذان صالة المغرب فأسرع إلى الحمام  التمرين الثاني:

مراحل الوضوء :ساعد وسيم في ترتيب -1

  مرات 3أغسل وجهي 
بعد النية والبسملة أغسل يدي إلى 

 مرات 3الكوعين 
 

 3أغسل رجلي إلى الكعبين 

 مرات
 

  أمسح أذني مرة واحدة  مرات 3أتمضمض  مرات 3أغسل يدي إلى المرفقين 

   أمسح رأسي مرة واحدة  مرات 3أستنشق وأستنثر 

التكاثر ترتيبا صحيحا: سورة آياترتب -2

  كال لو تعلمون علم اليقين  ثم لتسألن يومئذ عن النعيم   كال سوف تعلمون  حتى زرتم المقابر

  ثم لترونها عين اليقين  لترون الجحيم  نار هللا الموقدة  ثم كال سوف تعلمون

الحديث النبوي الشريف الذي  يعتبر معلمه من أفضل الناس. أكتب يحب من يتعلم القرآن الكريم و إن هللا-3

يبين ذلك.

 قال رسول هللا        : " خيركم............................................................................."

بمناسبة المولد النبوي الشريف اجتمعت عائلتك في بيت جدك ، وفي السهرة سمعت الجد الوضعية االدماجية: 

 . الرسول       .يحكي حياة 

 .        أكمل حديث جدك بملء الفراغ بالمعلومات المناسبة عن طفولة سيدنا محمد 

هو محمد بن ..............................جده .................................أمه................................ 

 د عاش يتيما وفقيرا.وق ومرضعته.......................................

 ..........في .....................................عام...........................ولد يوم ...........................

 الموافق لـــ.......................
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