الموسم الدراسي2017/2016:
المدة 60 :د

مدرسة ..........................................:
االسم واللقب...................:
اختبار الفصل الثالث في نشاط التربية االسالمية (س )3

س : 1اقرأ اآليات التالية وسطر تحت السورة التي أخذت منها .

()2,5

يَا أَيهَا الَّذ َ
سعَ ْوا...
ص َال ِة ِمن يَ ْو ِم ا ْل ُج ُمعَ ِة فَا ْ
ِي ِلل َّ
ِين آ َمنُوا إِذَا نُود َ

الزلزلة ــــ الجمعة ــــ الكافرون

اضيَ ٍة.
فَأ َ َّما َمن ثَقُلَتْ َم َو ِازينُهُ ,فَ ُه َو فِي ِعي َ
ش ٍة َّر ِ

العلق ــــ الكافرون ــــ القارعة

علَّ َم بِا ْلقَلَ ِم .
ا ْق َرأْ َو َربكَ ْاْلَك َْر ُم  ,الَّذِي َ

العلق ــــ الجمعة ــــ

ِين .
يد ِ
لَ ُك ْم دِينُكُ ْم َو ِل َ

الكافرون ــــ القارعة ــــ العلق

اس أ َ ْ
شتَاتًا ِليُ َر ْوا أ َ ْع َمالَ ُه ْم .
يَ ْو َمئِ ٍذ يَ ْ
ص ُد ُر النَّ ُ

س : 2صنف العبارات في الجدول

العلق ــــ

الزلزلة

الزلزلة ــــ الجمعة

التالي ()3,5

تقرأ سرا ــــــ أربع ركعات ـــــــ تقرأ جهرا ـــــــ ركعتان ــــــــ إلقاء خطبتين قبل الصالة ـــــــ مرة كل يوم ــــــ مرة كل أسبوع

س : 3أجيب بـ (صحيح) أو

صالة الظهر

صالة الجمعة

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

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

(خطأ))2,5( .

جعل هللا تعالى يوم الجمعة عيدا أسبوعيا للمسلمين .
ولد النبي سليمان عليه السالم  .أثتاء حكم أبيه النبي داودعليه السالم .
غار ثورهو غار يقع بجبل النور بمكة المكرمة .
من فرائض الصالة  :تكبيرة االحرام للدخول في الصالة .
أقسم هللا تعالى في سورة العاديات بالخيل .

س : 4اذكر بعض معجزات سيدنا سليمان عليه السالم .

؟ ()1,5

.........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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اْلجوبة
ج : 1اقرأ اآليات التالية وسطر تحت السورة التي أخذت منها .

()2,5

َيا أَيهَا الَّذ َ
س َع ْوا...
ص َال ِة ِمن َي ْو ِم ا ْل ُج ُم َع ِة فَا ْ
ِي ِلل َّ
ِين آ َمنُوا ِإذَا نُود َ

الزلزلة ــــ الجمعة ــــ الكافرون

اضيَ ٍة.
فَأ َ َّما َمن ثَقُلَتْ َم َو ِازينُهُ ,فَ ُه َو فِي ِعي َ
ش ٍة َّر ِ

العلق ــــ الكافرون ــــ القارعة

علَّ َم ِبا ْلقَلَ ِم .
ا ْق َرأْ َو َربكَ ْاْلَك َْر ُم  ,الَّذِي َ

العلق ــــ الجمعة ــــ

ِين .
يد ِ
لَ ُك ْم دِينُكُ ْم َو ِل َ

الكافرون ــــ القارعة ــــ العلق

اس أ َ ْ
شتَات ًا ِليُ َر ْوا أ َ ْع َمالَ ُه ْم .
يَ ْو َمئِ ٍذ يَ ْ
ص ُد ُر النَّ ُ

ج : 2صنف العبارات في الجدول

العلق ــــ

الزلزلة

الزلزلة ــــ الجمعة

التالي ()3,5

تقرأ سرا ــــــ أربع ركعات ـــــــ تقرأ جهرا ــــ ركعتان ــــ إلقاء خطبتين قبل الصالة ـــــــ مرة واحدة كل يوم ــــ مرة واحدة كل أسبوع

ج : 3أجيب بـ (صحيح) أو
 :أجيب بـ (صحيح) أو

صالة الظهر

صالة الجمعة

تقرأ سرا
أربع ركعات
تقرأ جهرا
مرة كل يوم

ركعتان
إلقاء خطبتين قبل الصالة
مرة كل أسبوع

(خطأ))2,5( .

(خطأ))2,5( .

جعل هللا تعالى يوم الجمعة عيدا أسبوعيا للمسلمين (صحيح).
ولد النبي سليمان عليه السالم  .أثتاء حكم أبيه النبي داودعليه السالم (صحيح).

غار ثورهو غار يقع بجبل النور بمكة المكرمة (خطأ).
من فرائض الصالة  :تكبيرة االحرام للدخول في الصالة (صحيح).
أقسم هللا تعالى في سورة العاديات بالخيل (صحيح).

ج : 4اذكر بعض معجزات سيدنا سليمان عليه السالم .

؟ ()1,5

النبوة ـــــ الكتاب ـــــ تسخير الشياطين والجن واإلنس له ــــــ فهم لغة الطير وسائر لغات الحيوانات ــــــ تسبيح الجبال له ـــــ تسخير الرياح ــــ
القدرة على أذابه النـــحاس.
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