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 لثأوراق مراجعة للصف الثا    المادة / تربية إسالمية                                   

2023- 2022 الدراسي األولالفصل    

 

 الليل: اقرأ اآليات الكريمة من سورة 

 



 

 السؤال األول: ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة  

 معنى قوله تعالى يغشى   -1

     تنتشر اشعة الشمس   –ج          طلوع الفجر  – يغطي الليل ضوء النهار      ب     - أ

 معنى قوله تعالى تجلى  -2

            ظهر ضوؤه –ج            غطي ضوؤه –ب               اختفى ضوؤه    - أ

 تعالى لسعيكم معنى قوله   -3

 اختالفكم – د                   التعاون  –ج               عملكم –ب             الجنة   -أ

 سبب لقبه بالصديق هو تصديقه للنبي في حادثة  " ابوبكر الصديق"   -4

     الدعوة – ج            والمعراجاإلسراء  – ب              الهجرة     -أ

 - يقسم هللا تعالى في سورة الليل بـــ : -5

    الطارق  –ج الليل والنهار             –ب                 الضحى    -أ

 - االنسان الذي يبذل ماله ووقته وجهده في عمل الخير هو: -6

 عاصي ال –ج             الشقي – ب               التقي - أ

 بكر الصديق ( ؟  )أبو اسم   -7

عقبة بن أبي   – ج          عبد هللا بن أبي قحافة  – ب         العاصعمرو بن  -أ 

   معيط  

 منذ   والصديقبدأت صداقة النبي   -8

 الطفولة  –ج           الشباب –ب         الدعوة –أ 

 

 



 

 

 : اختر اإلجابة الصحيحة وضعها في مكانها المناسب  السؤال الثاني

 النار             -هللا                 -تقديم الخير              - الجنة               - االشقى           

 الذي يتولى هداية الناس هو.....................  -1

 .... .. من صفات التقي .............................  -2

 ..... . ............... عاقبة المكذبين باهلل يوم القيامة  -3

 الذي كذب وتولى هو..............................  -4

 ة المناسبة صل المعنى بالمفردالسؤال الثالث :  

 

 .  

 

 

 

                   

 

 

 



 

 

 مما يأتياستنتج مجاالت الرفق  -السؤال الرابع:  

 النص  مجال الرفق 

 
 (  قال تعالى )َوقََضٰى َربَُّك أاَلا تَْعبُُدوا إِالا إِيااهُ َوبِاْلَواِلَدْيِن إِْحَسانًا ۚ

 
 قال رسول هللا: ) وإذا أراد هللا بأهل بيت خيرا، أدخل عليهم الرفق ( 

 
عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: خدمت رسول هللا عشر سنين ، وهللا  

 ما قال لي أف قط 

 
عن عائشة رضي هللا عنها قالت: سمعت رسول هللا يقول: ) مازال جبريل 

 يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ليورثنه ( 

 
امرأة النار في هرة، ربطتها، فلم تطعمها، ولم    قال رسول هللا: ) دخلت

 تدعها تأكل من خشاش األرض ( 

 

 



 

 ضع دائرة  -السؤال الخامس : 

 

 السؤال السادس : قارن بين   

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 لثأوراق مراجعة للصف الثا    المادة / تربية إسالمية                                   

2023- 2022 الدراسي األولالفصل    

 

 : الماعوناقرأ اآليات الكريمة من سورة 

 

 السؤال األول: ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة  

ينِّ بيوم "     ما المقصود  -1  " الد ِّ

     يوم الذهاب للمدرسة   –ج         يوم السبت –ب          اْلقِّيَاَمةِّ  يَْومَ     - أ

ــ  -2  " َوََل يَُحض  "    ما المقصود ب

هِّ  يشجع - أ ين إْطعَامِّ  َعلَى  َغْيرِّ ْسكِّ هِّ  يشجع  َلَ  –ب      اْلمِّ ين  إْطعَامِّ  َعلَى َغْيرِّ ْسكِّ  يُْدفَعُ   –ج       اْلمِّ

 َوقَْسَوة  بِّعُْنف  اْليَتِّيمُ 

 " اْليَتِّيمَ  "يَُدع      ما المقصود بــ  -3

هِّ  يشجع َلَ  –ب    بلطف    اْليَتِّيمُ  يعامل   -أ ين     ج   إْطعَامِّ  َعلَى َغْيرِّ ْسكِّ  َوقَْسَوة بِّعُْنف اْليَتِّيمُ  يُْدفَعُ  –اْلمِّ

 



 

 "  َساُهونَ "     ما المقصود بــ  -4

ََلةِّ  َعنْ  َغافِّلُون – ب              يلعبون         -أ     نائمون  –ج         الصَّ

ــ ما المقصود  -5  " يَُراُءون "  ب

ََلةِّ  َعنْ  َغافِّلُون –ب      النَّاس يَْمَدُحُهم  لَِّكي اأْلَْفعَال يَْفعَلُون   -أ   يؤدون الصَلة على وقتها –ج         الصَّ

ــ  -6  " اْلَماُعونَ "  ما المقصود ب

ََلةِّ  َعنْ  َغافِّلُون – ب      النَّاس يَْمَدُحُهم لَِّكي اأْلَْفعَال يَْفعَلُون    -أ نْ  يُْستَْعَملُ  َما ُكل   – ج         الصَّ  مِّ

 .اْلبُيُوتِّ  فِّي  َوأََوانِّي أََدَواتِّ 

 األفعال التي وردت في سورة الماعون وأمرنا هللا باَلبتعاد عنها حوط على  الثاني:السؤال 

عدم التعاون مع     -مع اليتيم       اللطف -    َل يشجع غيره على إطعام المسكين     -  القسوة مع اليتيم 

  -وقتها على  الصَلة -       في الصَلة  التهاون -        فعل األفعال من أجل مدح الناس   -      اآلخرين

 المساكين اطعام

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 ب بما يناسبها من العمود     أصل الكلمات من العمود    -السؤال  األول :  

                                                                          

 

  

 

 

  

 البعض؟ ماذا تتوقع أن يحدث لو لم يتراحم الناس مع بعضهم   -السؤال الثاني:  

 

 

 توادهم  •

 

 

 تراحمهم  •

 
 

 تعاطفهم •

 

 

 

 وتظافرهم عونهم   •

 

 التعامل بلطف  •

 
 خالص محبتهم  •

 

 

 بأ



 

                   

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 مثل .... في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم الحديث   أكمل  

 المسلمين  -المؤمنين    - الناس   

 اختر اإلجابة الصحيحة   

 شبه النبي محمد صلى هللا عليه وسلم المؤمنين بال  -1

    العضو – ج        الجسد الواحد – ب       ناءالب   -أ

 من صور التراحم   -2

 القسوة على الصغير  –ج          مساعدة المحتاج   –ب       السخرية من الفقير    -أ

 الشارعرأيت عجوز يريد عبور  -3

 اساعده –ج                     َل اهتم –ب                  اتركه   -أ

 

 

 

 

 

 

 بالتوفيق للجميع 

 اعداد المعلمة /   مرفت جمال 


