التميز ليس هدفا بل أسلوب حياة

أوراق مراجعة
لمادة التربية
اإلسالمية
للصف الثالث
األساسي

❖أ َ َ
ض ُع الكلمة القرآنية في المكان المناسب:
( القرآن ترتيالً  ،إليه تبتيالً  ،ال ُمزمل  ،فاتخذه وكيالً  ،سبحا ً طويالً  ،قوالً ثقيالً ،
إال قليالً  ،وأقوم قيالً  ،منه قليالً )
بسم هللا الرحمن الرحيم
ص  )3( .........أو ِزد علي ِه
يأيها  )1( ..........قُم الّي َل )2( ............نِصفهُ أو انقُ ِ
عليكَّ (5( ........
إن ناشئة الّي ِل هي أشد َّ وطئاً...........
َو ِرتِ ِل )4(..............إنَّا سنلقي
َ
(َّ )6
هار )7(............
ربك وتبتل )8( ................ربّ
واذكر اسم َ
إن َ
ِ
لك في النَّ ِ
هو )9( ................
ق َو ِ
ِ
المشر ِ
المغرب ِالَ إلهَ إال َ

❖هات معنى المفردات األتية:
المزمل.........................

 ،قُم الّي َل...................................

َو ِرتِ ِل القرآن ، ....................ناشئة الّي ِل................................
تبتل، ..................................

وأقوم قيالً..........................

❖أ َ
ض ُع إشارة √ أو × أَمام كُل عبارة :
ْ .1
من آداب الصوم البعد عن األعمال السيئة .

(

)

ب خ َْوفا ً ْ
من والديه.
َ .2ك َذ َ

(

)

 .3أبو بكر الصديق –رضي هللا عنه_أحد المبشرين في الجنة.

(

)

 .4الصدق يهدي إلى الجنة.

(

)

 .5من يتوكل على هللا تعالى يحفظه ويوفقه

(

)

 .6أحرص أن أكون صادقا ً في قولي.

(

)

❖ أبو بكر الصديق رضي هللا عنه :
 لقَّبه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بـ ................................: صاحب الرسول صلى هللا عليه وسلم في ...............................أح ُد  ..................................المبشرين بالجنّ ِة أول َمن ....................................... من آثار إيمانه :أنه ........................عن الرسول صلى هللا عله وسلم❖أكتب خمسة من فضائل الصوم وخمسة آداب الصوم.
فضائل الصوم

آداب الصوم

❖أصل العبارة من حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم بما يكملها :
إن الصدق يهدي

كذابا َ

وإن البِ َّريهدي

صديقا

صدق حتى يكتب عند هللا
الرجل ليتحرى ال ّ
وإن َّ

إلى ال َجنَّ ِة

وإن الكذب يهدي

إلى الفجور

وإن الفجور يهدي

إلى البر

وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند هللا

إلى النار

