
 
 المادة : تربية إسالمية                                                     اإلدارة العامة للتعليم الخاص      

 طالب : ................اسم ال                           ثنائية اللغة            -ألمريكية امدرسة الشرق األوسط 

 االبتدائي : الثالث الصف      قسم التربية اإلسالمية                                                            

 2017-2016للعام قصير امتحان                            

 :السؤال األول  -1

  :  الحديث مجالفي 

 أ كمل الحديث الشريف

 قال رسول هللا "صلي هللا عليه وسلم " 

 ) إن الرفق ال يكون في شيء إال ......................................

)............................................................................ 

 :السؤال الثاني -2

 :لعقيدةمجال افي 

 إمأل الفراغات اآلتية بما يناسبها أ_ 

 _ أي بالد العالم ولد فيها موسي "عليه السالم "..................1

 ين تربي موسي "عليه السالم ".................................أ_ 2

إلي  _ أيد هللا تعالي نبيه موسي "عليه السالم " بمعجزتين حين كان متوجها3

 ..............................’..........................................فرعون هما 

 الصحيح لكل عبارة مما يأتي  االختيارب _ ضع دائرة حول 

 _ قوم موسي "عليه السالم " هم 1

 ) أهل مصر _ أهل مدين _ بنو إسرائيل (

 السالم "هو _ الكتاب الذي أنزله هللا تعالي علي موسي "عليه2

 ) التوراة _ القرآن الكريم _ أإلنجيل (

 لموسي "عليه السالم " ألنه رآه رجال  ابنته_ زوج رجل صالح 3

 )غنيا قويا _من عائلة عريقة _ شهما أمينا (
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 السؤال الثالث

                                                                        في مجال الفقه 

 ( أمام العبارة الخاطئة×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) √ضع عالمة )أ_ 

                                          )      (                     أكل أحمد ناسيا وهو صائم فصيامه صحيح _ 1

                                      تعمد إنسان القئ وهو صائم فصيامه صحيح                    )      (_ 2

   قطر خالد في أذنه وهو صائم فصيامه صحيح                   )      (_ 3

 

 أكمل ما يأتي : –ب 

 _ صوم رمضان فرض علي .................................................1

 ............................’............................._ من أصحاب األعذار 2

 

 السؤال الرابع

 مجال السيرة 

  قوسين_ اختر اإلجابة الصحيحة مما بين الأ 

 (_ بالل "رضي هللا عنه " لهب  ) أم جميل _ سميه "رضي هللا عنها" _ أبو

 _ الصحابي الذي عذبه أميه بن خلف وكان يقول أحد أحد هو ...............1

 في اإلسالم هي السيدة ........................................... _ أول شهيدة2

 _ الذي نزلت فيه سورة المسد هو ..................... وزوجته ...............3

 

 .ب_ ضع خطا تحت التكملة الصحيحة 

 _ بدأ إيذاء الكفار للرسول "صلي هللا عليه وسلم " عندما 1

 _ دعي لإلسالم سرا 

 _ تزوج السيدة خديجة "رضي هللا عنها " 

 _ كشف فساد عبادة األصنام 
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الذي دافع عن رسول هللا "صلي هللا عليه وسلم " وهو يقول "أتقتلون رجال أن  -2

  "يقول ربي هللا

 _ عمار بن ياسر "رضي هللا عنه "

 _ أبو بكر الصديق " رضي هللا عنه " 

 _ خباب بن األرت "رضي هللا عنه "

 

 

 

   انتهت األسئلة مع تمنياتي بالتوفيق والنجاح     
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