
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/3                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثالث في مادة تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/3islamic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ الفصل الثالث  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/3islamic3     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثالث اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade3                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس مدرسة الظبيانية للتعليم األساسي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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    دائرة التعليم والمعرفة     
         مدرسة الظبيانية للتعليم األساسي

 

 

 رؤيتنا :   الظبيانية تفوق وإبداع وأصالة وطنية واعدة .
  
 

                                                         

 تدريبات في مادة التربية اإلسالمية للصف الثالث األساسي
 الفصل الثالث

 ني عن الدراسة من الكتاب  المدرسيغ  : مذكرة المراجعة ال ت    مالحظة
 

 الخاطئة:( أمام العبارة ( أمام العبارة الصحيحة ، و إشارة ) ضعي إشارة )  -1
 (             أقسم هللا في سورة البلد  بالتين والزيتون   .  ) -1

 (               المسلم يشكر هللا على نعمه . ) -2

 (               من األعمال التي تدخل الجنة تعذيب الحيوانات  . ) -3

 (              يكون التعاون في الخير فقط . ) -4

 المدينة بالتعاون مع الصحابة . )             (نجح الرسول بالهجرة من مكة إلى  -5

 التعاون يقلل من المحبة بين األفراد .  )            ( -6

 دائًما أبادر لمساعدة المحتاج . )          (  -7

 أقوم بأداء كل عمل بنفسي ، وال أسمح ألحد بمشاركتي . )        ( -8

 )              ( يجب على المؤمنين عدم التراحم والتعاطف فيما بينهم . -9

 أشارك الجميع في مساعدة المحتاجين . )        ( -11

 ميز هللا االنسان عن بقية المخلوقات بالعقل . )             ( -11

 خلق هللا اإلنسان في أحسن تقويم . )             (  -12

 البلد األمين هو المدينة المنورة  . )              ( -13

 م . )             (من أسباب دخول الجنة قطع األرحا -14

 أريد أن أدخل الجنة لذا أصل أرحامي . )           ( -15

 من األعمال التي تعين على صلة الرحم المشاركة في األفراح واألحزان  والزيارة . )      ( -16

 نستطيع أن نعد نعم هللا تعالى علينا . )            (  -17

 ليها . )            (شكر هللا يكون بعبادته وشكره على نعمه والمحافظة ع -18

 ------------------------------التاريخ  ----------------------الصف ---------------------------------االسم 



 (       األرض ال تحيا بالماء . )     جميع المخلوقات على  -19

 فضالت الكائنات الحية تلوث الماء . )         ( -21

 تهتم دولة اإلمارات بالمحافظة على البيئة . )           ( -21

 تلوث الماء ال يؤثر على صحة اإلنسان . )            ( -22

 فيه ويصبح غير صالح للشرب والوضوء . )            (يتلوث الماء عند التبول  -23

 ينقسم الناس بعد الحساب إلى قسمين . )      ( -24

 من حسن الخلق إيذاء الجار .)            ( -25

 من حقوق الجار عدم مساعدته . )          ( -26

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 
 أكملي اإلجابة بما يناسب من بين القوسين  -2

 
صلة الرحم  –الفرد  -المشاركة  -السيئة   -التين والزيتون  – البيئة  – األرحام –) اتقان 

–قاطع رحم  –نعمه  –تقويم  –جبل   -الخير   -قطعك  -مرضه  –التعاون والتراحم   –
 (فقيًرا  - العقل  –أحترم  - جاره  -النبي   -
 
  األعمال التي تدخل الجنة ...............من 

 ............. عمل الجماعة أفضل من عمل 

   عمل التعاون يكون في............... 

 العمل بـ ............... ءالتعاون يؤدي إلى أدا 

 ............................ من صفات المجتمع المتالحم 

 سيناء .نين هو ............. الطور في يطور س 

 .............................. أقسم هللا في بداية سورة التين بـ 

  .............. يجب على اإلنسان أن يشكر هللا على 

 ............... خلق هللا االنسان في أحسن 

 ................. ميز هللا اإلنسان عن بقية المخلوقات بـ 

  (قال رسول هللا ) ال يدخل الجنة .............. 

   ............... الجد والجدة والعم والخال واألخوة  والعمات والخاالت وأبناءهم هم 



 ................ من أعظم صالت الرحم أن تصل من 

 . من األعمال التي تعين على صلة الرحم االستعانة باهلل و......... في األفراح واألحزان 

  أتعاون معهم وأدعو لهم بالخير .أنا ............ كل أقاربي و 

 .حرصت دولة اإلمارات في الحفاظ على ........... ومواردها 

   ذر من األعمال .............. ولو  كانت قليلة جدا .أح 

  ( إلىقال الرسول صلى هللا عليه وسلم ) من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليحسن ............ 

  كان ........... وزيارته عند ............من حقوق الجار  مساعدته إذا 

 . أنا أقتدي بـ ............. وأحسن إلى جيراني 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 ضعي دائرة على األرحام  -3

بنت  –خالتي  -جدة صديقتي –جارتي  –عمتي  –صديقتي  –أختي  –جدتي  –خالي  –عمي 
     –جدي  –خال أبي  –أخو جدتي  –أبناء خالتي  –ابن أخي  –أخي  –أخت جدي  –عمي 

 خالة صديقتي
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 ضعي خط أسفل اإلجابة الصحيحة -4

 

 ..............من األعمال التي تدخل الجنة -1
 قطع الرحم -الكذب   –مساعدة الفقير    –تعذيب الحيوانات            

 
 ...........التعاون يكون في  -2

 اإلساءة       -الشر     -الخير             
 
 ............أتعاون مع الجميع ألحقق النجاح لنفسي ومجتمعي و -3

 صديقي        -     وطني         - جاري           
 



 
 أنا مسؤولة عن تقديم المساعدة لمن يحتاجها في كل .........-4

  - مدرسة    -شارع   -مكان                  

 أريد أن أدخل الجنة لذا أصل ............... -5

 الدرس    -أرحامي       -صديقاتي          
 من أسباب تلوث الماء  -6

 الهواء   -فضالت الكائنات الحية     -البحار                
 .............ـكان الرسول يتعامل مع جيرانه ب  -7

 أخالق عالية       -قسوة             -كره      
 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
 
 ي أكمل -5

  من مصادر الماء 
................   ...................   ................. 

 ما هي استخدامات الماء ؟ 

.......................   ....................  ................. 
 ؟ على الكائنات الحية ما هي مخاطر تلوث الماء 

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

 
 ما هي وسائل حماية الماء ؟ 

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

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



  اكتبي أعمال صالحة ترضي هللا 

   ......................................   .................... 
  اكتبي أعمال سيئة ال ترضي هللا 

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

  اذكري أعمال تساعد على صلة الرحم 

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

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

..................................... 
 ما هي حقوق الجار ؟ 

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

 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 
 

 ابنتي الحبيبة:                               
 من جد وجد ومن زرع حصد

 أتمنى لك النجاح والتوفيق


