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 مراجعة تربية إسالمية
 

َراِسي   (2018-2017) الَعاُم الدِّ

 

 

 الفصل الدراسي الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

  اسم الطالب
 األول الصف والشعبة

 عايشة زياد :المادةُمَعلِّم 

: اْلَمْدَرَسةِ  ِديَرةُ مُ 

 َعَزب إَمام َسِحرَ 
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  والمخرجات ء: مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألدا رؤية المدرسة 

 التمييز بين خلق اهلل وصنع االنسان: المهارة األولى

 

 

 

 ىمن خلق اهلل تعال ء ومافيها من شمس وقمر ونجوم جميعهاالسما
 من صنع االنسانجميعها مكتبي (  –خزانة مالبسي  –)سريري البيت واألثاث المنزلي 

 

 السؤال األول :  ضع عالمة )   √  ( أمام  خلق اهلل وعالمة )   ×   ( أمام صنع اإلنسان :

  

 

  

    

 

 
 

 

 

 

بين خلق يفرق ثم يالحظ الطالب الصور الموجودة في السؤال )المطلوب في هذا السؤال( : أواًل: شرح المهارة
 حسب ماهو مطلوب في السؤالوبين  الصور التي من صنع االنسان  العظيماهلل تعالى 

 

 

 

 

 

 بمثال أو أكثر المهارة التطبيق علىأواًل: 

 

 المهارة على تدريباتأواًل: 
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  والمخرجات ء: مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألدا رؤية المدرسة 

 اكمال السورة الكريمة كما حفظها و تفسير مفردات سورة الناس  : الثانيةالمهارة 

 

 

 

 الوسواس :الشيطان                     أعوذ : أتحصن 

 

 مما بين القوسين: تخير اإلجابة الصحيحة السؤال األول  

 ملك الناس هو.........................    -1

                       ( محمد    –   هللا    )

 ................ يطلب العون والمساعدة  من اهلل                                   

                      (   المؤمن    –    الشيطان   )

 ناطين .............. وشياطين الجشيالشياطين نوعان   -2

            (   الحيوانات    –    اإلْنس   )

 المسلم يطرد .......... باالستعانة باهلل تعالى.  -3

         (   الشيطان    -    المالئكة    )

 لشيطان وال يعمل بـ........................لال يسمع المسلم  -4

          (   غناء    –    وسوسته   )

 أواًل: شرح المهارة )المطلوب في هذا السؤال( :

 يكمل السورة كما حفظو  ، جابة الصحيحةسورة الكريمة من خالل اختياره لإلات الب معاني مفردلفسر الطاي

 

 

 

 

 

 

 المهارة بمثال أو أكثر التطبيق علىأواًل: 

 

 

 :تفسير المفرداتتدريبات على مهارة أواًل: 
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 ضع الكلمات في الفراغ المناسب: : السؤال الثاني                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    ( أمام اإلجابة الصحيحة  √ضع عالمة صح ) : الثالث السؤال

 المسلم يطلب العون من اهلل تعالى            )   ( .1
 الشيطان يحث االنسان على فعل الخير       )   ( .2
 )   (ذتين صباحًا ومساًء أحصن نفسي بقراءة المعو  .3
 المسلم يلجأ إلى اهلل تعالى دائمًا               )   ( .4
 أتلو القرآن الكريم ألشعر بالراحة واألمان       )   ( .5

 

 

 ُصُدورِ  اْلِجنَّةِ  أَُعوذُ  اْلَوْسَواسِ  َملِكِ 

اكمال السورة مهارة . تدريبات علىأواًل: 
 ..............:السوربال

 

 

 

اكمال السورة مهارة . تدريبات علىأواًل: 
 ..............:السوربال

 
ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم َّللاَّ

 ( ِمنْ 3( ِإَلِه النَّاِس )2ِس )النَّا............. (1ِبَربِّ النَّاِس )............ُقْل 
( ِمَن 5النَّاِس )...............( الَِّذي ُيَوْسِوُس ِفي 4)  اْلَخنَّاسِ ..........َشرِّ 

 (6َوالنَّاِس )...............
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  والمخرجات ء: مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألدا رؤية المدرسة 

 الفصل الدراسي الثالث
 

شارة )خطأ( أمام العبارة الخاطئة :إشارة ) صح(أمام العبارة الصحيحةضع  السؤال األول :  ، وا 

 (   )                                   عليه وسلمصلى اهلل كان أبو لهب يحب الرسول   (1
 (    )   -صلى اهلل عليه وسلم  –كانت زوجة أبو لهب تضع األشواك في طريق الرسول   (2
 (    )                                              مصير أبي لهب يوم القيامة النار     (3
 (    )         رأيت زجاجًا مكسورًا فتركته مكانه قائاًل : هذه مسؤولية عامل النظافة        (4
 (   )             دها   فأكلوا وحمدوا اهلل على نعمة الطعام  وضعت األم الطعام أمام أوال  (5

 اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي : السؤال الثاني :   

 ........................ .. صفات أسماء بنت أبي بكرمن   -1

 يمان( )الشجاعة وقوة اإل-ب    (         صلى اهلل عليه وسلم ) ضعيفة وال تحب الرسول -أ

 ................ في  -صلى اهلل عليه وسلم  -أبوها صاحب الرسول   -2

 . التجارة –ب            .الهجرة الى المدينة المنورة   - أ

                بيها في الهجرة وأ - صلى اهلل عليه وسلم -كانت أسماء تحمل للرسول -3
.................................. 

  .الطعام والشراب -ب                                .المال -أ          
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 :( أسفل التصرف الصحيح فيما يلي√ضع إشارة ) السؤال الثالث :       
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