
 

 : تربية  إسالميةالمادة      2/2019/    التاريخ:الطالب:                                           اسم

 (التربية اإلسالمية )مراجعة الختبار

 

  السؤال األول :

 أكمل اآليات مما بين القوسين: 

 

ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

( ِمْن 3( إِلَِه النهاِس )2النهاِس )............. (1بَِرِبِّ النهاِس )............ قُلْ 
 اْلَخنهاِس ..........َشِرِّ 

 (6َوالنهاِس )...............( ِمَن 5النهاِس )...............( الهِذي يَُوْسِوُس فِي 4)

 السؤال الثاني:

( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )   ( أمام العبارة اخلاطئة:    أضع عالمة)
)            (    ماتت أم الرسول صلى هللا عليه وسلم وهم في طريق العودة إلى مكة المكرمة .1  

)            (                                            أحصن نفسي بقراءة المعوذتين صباحا ومساء.2  

)            (                                قراءة القرآن الكريم تجعلني قويا في مادة اللغة العربية .3  

(     )                                              الصالة مع األصدقاء تعلمنا الفوضى وعدم النظام .4  

)            (                   . تولى رعاية الرسول صلى هللا عليه وسلم بعد أمه جده أبو طالب 5  

)            (                                  . مرضعة الرسول صلى هللا عليه وسلم حليمة السعدية6  

)            (                                                  الوضوء يعلمنا النظافة .7  

)            (                   نزل القرآن على سيدنا محمد عليه الصالة والسالم .8  

)            (                                      الصالة المفروضة ست صلوات .  9  

 ُصُدورِ  اْلِجنهةِ  أَُعوذُ  اْلَوْسَواِس  َمِلكِ 



)            (               من صفات المسلم طاعة الوالدين احترام األقارب  .10  

)          (               . الخناس الذي يختفي عند ذكر هللا                      11  

 السؤال الثالث: 

 أختار اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :

والده  (  -جده     -) أمه  .................. كفل أبو طالب الرسول صلى هللا عليه وسلم بعد وفاة1   

أخواله   (   -أمه    -) أعمامه   ......... .  سافر الرسول صلى هللا عليه وسلم   إلى المدينة المنورة لزيارة 2  

لجمل (ا -األسد  -) الفيل  ..................في عام  صلى هللا عليه وسلم .  ولد الرسول3  

  ...............ماتت والدة الرسول صلى هللا عليه وسلم .4

في مكة في طريق العودة من المدينة إلى مكة( -) في طريق العودة من مكة إلى المدينة   

( عبد المطلب  -أبو طالب  -) عبد هللا ............... كفل الرسول صلى هللا عليه وسلم بعد وفاة أمه جده 5  

(اإليمان بالقضاء والقدر  -اإليمان باهلل  -) الصوم  ................... الركن األول من أركان اإليمان6  

(6 -5 -9)                                                 ................. عدد أركان اإليمان7  

رسام(-راعي غنم  -)حداد                                 ...............كان الرسول صلى هللا عليه وسلم يعمل8  

 السؤال الرابع :

 أصل الكلمات يف العمود )أ(ابلكلمات يف العمود)ب(:

 



 السؤال الخامس:

 

 

 القيمة      الهدف المالحظات و التعزيز الدرجة

 التسامح     

 ”حافظ على نظافة صفك “

 

 

 مع تمنياتنا بالنجاح ) نشوى عنتر/ابتسام صالح(


