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 (األعلى سورة  الدرس األول )  الوحدة األولى     
 المهارة: تالوة وفهم 

 :ضع عالمة صح أوخطأ أمام العبارات التالية  السؤال األول :

 سبح هللا تعالى عندما أرى مخلوقاته          )      (أ-أ

 الحياة الدنيا أفضل من اآلخرة               )       ( -ب

 ميع األنبياء يدعون الناس إلى عبادة هللا تعالى فقط )    (ج-ج

 السؤال الثاني:

 بداخله( –الجهر –الخير  -الكتب قوسين )أكمل العبارات اآلتية مما بين ال-

 . ...............ويعلم ما يخفيه اإلنسان ب...........هللا تعالى يعلم  -1

 السماوية.................. هىالصحف األولى  -2

 تعلمت من سورة األعلى الحرص على فعل .................... -3

 

 السؤال الثالث:)القيم واالتجاهات (

 ها ببيع كل بحمحصوال وفيرا من الثمار فقام صامزرعة نخيل أنتجت  -

  .للفقراءيعط المحصول ليربح ماال كثيرا ولم 

 هذا التصرف؟ما رأيك في 

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

 لسورة األعلى؟وجه نصيحة في ضوء فهمك  -1

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

سورة )النبأ( ث عن مواضع الغنة في ابح الذاتي: البحث
.........................................................................................

.........................................................................................
 ..........اكتب من قوله تعالى )سبح اسم ربك األعلى ..........................

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

.........................................................................................
 يخشى(ن م .................سيذكر.............................................
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 (2) الحق مالمسل درس:                 
 األول:لسؤال ا
 

 :أمام العبارات التالية  وخطأأضع عالمة صح -1

 .(     )خرين اآل ويسبيمان لم الحق هو الذي يؤمن بأركان اإلالمس-أ

 )        ( أركان االيمان هي نفس أركان اإلسالم  –ب 
 )     (.  عن المنكرمحمد يصلي ويأمر بالمعروف وينهي -ج

 

 :أكمل ما يلي :  السؤال الثاني
 ............و...و...............تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه  أن اإليمانأركان  

 ......................................................و..
 خرين .اآل...........ان .............باللس من أنواع األذى-2

 الثالث :السؤال 
 
 الصف.في  يسب زميله (أمجدوجدت صديقك  )   

 
 ما رأيك في تصرفه ؟-أـ 

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

 
 

 نصيحة.ب وجه له 
................................................................ 

 الرابع:السؤال 
 عن صفات المؤمنين . ( )المؤمنونابحث في سورة 

..............................................................  
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                                الثالث: نؤمن بالرسل. رس الد

 
 :السؤال األول

 .مع تصويب الخطأأمام العبارات التالية  وخطأأضع عالمة صح -             
 ......................( )     ور خلق هللا تعالى الرسل من ن-1
 (    قط ) ة الناس إلى عبادة هللا تعالى فلدعوأرسل هللا تعالى الرسل  -ب 

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

 .(    الصبر   )  و فطنة والذكاءمن صفات الرسل ال -ج

 

 القوسين:أكمل العبارات اآلتية بما هو مناسب مما بين 

 ( جميع -نؤمن -رسال  – )عقالء

 البشر.أرسل هللا تعالى .......................من  -1

 وصادقون........من صفات الرسل أنهم ............ -2

 الرسل.يجب علينا أن .................بجميع  -3

 السؤال الثالث:

 لنفسها.ولم تأخذه  جدت فاطمة مبلغا من المال فأخبرت معلمتهاو-3

 

 فاطمة؟ما رأيك في تصرف -أ

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

  فاطمة؟أبدي رأيك في تصرف -ب

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

 ذاتيا( )أبحثالسؤال الرابع 

 .السالم(عليه  )صالحتعالى  هللاابحث عن معجزة نبي 

.............................................................................................
............................................................................................ 
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 (4الصالة ) درس: الخشوع في 
 :   لاألوالسؤال 

 التالية.أمام العبارات  خطأ وأ  ضع عالمة صح-1

 (.    اإلسالم ) لصالة الركن الثالث من أركان ا-أ
 )          (.      اجد يصلي ويلتفت يمينا ويسارا م-ب
لصالة يلزمه حضور القلب وسكون الجوارح والتفكر فيما أقول الخشوع في ا -ج

)     ( 

 السؤال الثاني :

 لنقط فيما يلي :ضع الكلمة المناسبة مكان ا -

 غير خاشع ( -) خاشع  

 أحمد ينظر أثناء الصالة للتلفاز ..............................-أ

 .......................اطمة تتمهل في الركوع والسجود ف-ب
 أني لكنه يفكر في المذاكرة ......................محمد يصلي بت-ج

 خلفه.هب علي إلى المسجد ليصلي ولكنه أثناء الركوع التفت ذ-3
  تصرفه؟ما رأيك في  -1

.......................................................... 
 نصيحة.جه له و -2

................................................. 
 الكريم .  نالقرآية من بر عن الصورة بآع

.  
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 النبي.الخامس: ثبات  رسالد        
  األول:لسؤال ا

 التالية:أمام العبارات  خطأو أضع عالمة صح - -1
 (.     عالى )تآمن عدد كبير من قبيلة قريش باهلل  -أ

 بيلة قريش للرسول الكريم ووصفوه بالجنون والكذب )        (.ق ت أساء–ب 

 .الثبات هو التمسك بالحق والسير على طريق الهدى والخير )            ( –ج 

 

 الثاني:السؤال 

 - القوسين:اختار اإلجابة الصحيحة مما بين  – 

ن دعوته فوه ععرض زعماء قريش على النبي الكريم .....................ليصر -أ  
 ل ما سبق صحيح (ك     -لسيادة   ا -.)    المال       

بادة هللا في الدعوة إلى ع ته حيا ابتا ....................كان الرسول الكريم ث–ب 
      .من(بعضا  –طوال  -من    )جزء                          تعالى.

 ........................اجهت قريش دعوة الرسول الكريم ب و -ج

 حيح (.صكل ما سبق   -   اإليذاء  -  االستهزاء  -)  السخرية   

 واالتجاهات( ) القيم:السؤال الثالث 
 ) وجدت صديقك يسخر من زميله (

  
 ؟.في تصرفه كما رأي-أ

................................................................................ 
 نصيحة.وجه له  –ب 

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

 . ينة ما سبب هجرة الرسول الكريم من مكة إلى المد الذاتي:البحث 
.....................................................................................

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

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

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

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

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

.............................................................................................
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 ( 6) االستهالكدرس: ترشيد                        
  

 -السؤال األول :
 -التالية:العبارات  أمام خطأو أضع عالمة صح  

 (.         الصنبور ) عندما أتوضأ أخفض ماء -أأ

 اإلسراف هو تجاوز الحد في كل شيء )         (.–ب 

 أنفق كل مصروفي وال أدخر منه لوقت الحاجة )          ( –ج 

 

 

 السؤال الثاني : -2

 ضع الكلمة المناسبة مكان النقط فيما يلي : _  -3

 (الشرب  -  أقطع –جار    -)  أدواتي    

 ال أسرف في الماء ولو كنت على نهر .............................. –أ 

 .....المدرسية طوال العام .ظ على ...................أحاف –ب 

 ال ..........................أزهار الحد يقة .–ج 

 

 القيم واالنجاهات :السؤال الثالث :

 وجدت زميلك يصرف في الماء وقت الوضوء .

 ما رأيك في تصرفه ؟  –أ 
......................................................................... 

 قد م له نصيحة في ضوء فهمك للدرس . –ب 

 

 السؤال الرابع :

 .في شبكة اإلنترنتسراف حث عن آية قرآنية تنهانا عن االبا

.............................................................................................
............................................................................................ 
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 من سورة األعلى:  الحفظ والتالوة(

 اكتب من قوله تعالى 
)" سببببببببح اسبببببببم ربببب. األعلى ............................... لى قولبببه تعبببالى  

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

 ......................................................................... نه يعلم الجهر وما يخفى "(
 

 النجوم (–المطر   -النبات    -   الحديدب ( ما معنى " المرعى  "   ) 
 

 :_ أكتب الحديث الشريف  -أ  -:ثانياً  المهارات العقلية  
 

مببببن سببببببببببلببببم  )الببببمسببببببببببلببببم –ى هللا عببببلببببيببببه وسببببببببببلببببم صببببببببببلبببب –رسببببببببببول هللا قببببال 
.............. )................................................................................... 

 
تصبببببويب مع  ة وعالمة خطأأمام العبارة الخطأأمام العبارة الصبببببحيح صبببببح ضبببببع عالمة –ب 

 -الخطأ: 
 ...............الفقراء حتى ال ينقص المال )        (.ال أتصدق على  -1

 

 المسلم الحق يكف عن  يذاء جميع المخلوقات )     (. -2

 

 ...............من أركان اإليمان  قامة الصالة و يتاء الزكاة )      (. -3

 الصحيحة من بين البدائل المعطاة:جابة اختر اإل-ب

 األساسي مدرسة المورد  للتعليم
  الصف الثالث 

 حياتياالختبار التدريبي األول في مادة " ديني 
 (2022/2021ني )  الثاالفصل الدراسي                ........................االسم........
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 هو.............في أدائها . معنى الخشوع في الصالة-*

 النوم ( -4لتسرع        ا -3ديد  البطء الش -2     التأني     -1)
 الترشيد في االستهال. يكون في ..........................

 ميع ما سبق صحيح (ج -4 –الكهرباء -3     -الطعا م   -2-الماء     -1) 
 

 إليماناكتب اثنين من أركان ا -4

1-....................................         ...2- ..................................... 

 

 
 -:ثالثاً  ) القيم واالتجاهات( -السؤال الثالث :

 ) وجدت أخي. يتر. صنبور الماء مفتوحا أثناء االوضوء(
 ؟....................................................................................ما رأي. في ذل. -أ

 وجه له نصيحة ........................................................................................
.................................................................................. 

 
_____________________________________________________ 
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 الدرس األول ) سورة الطارق( –الوحدة الثانية 

 :خطأمع تصويب الضع عالمة صح أو خطأ أمام العبارات التالية السؤال األول 

 الموت  )     (. تعالى قادر على  عادتنا للحياة بعد هللا-1

 .................................نسان فقط )      (.قدرة هللا تعالى تظهر في خلق اإل-2

 تحفظه طول حياته )     (.ونسان أعمال اإلالمالئكة تراقب -3

 السؤال الثاني :* -

                                                                            :مما بين القوسين فيما يلي  الصحيحةأختار اإلجابة  -
" معنى )حافظ ( في قوله تعالى "  ن كل نفس لما عليها حافظ  –أ 

................... 
 القدس(   - الجن  – المالئكة  – )الشيطان                         

 ......................تعلمت من سورة الطارق  -أ

ـ كل ما     عالى تاالتفكر في قدرة هللا  – طعام الجائع    -    )الرفق بالحيوان    -ب
 (سبق صحيح

 خلق هللا تعالى اإلنسان من ................................-ج

 نبات ( –ماء دافق   -)    حجارة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) القيم واإلتجاهات (:السؤال الثالث

                                                وجدت زميل يعذب الحيوان ( ) 
 .............................................................................................................؟ تصرفه فيمارأي. 

 نصيحة في ضوء فهم. لسورة )الطارق (. وجه له
.................................................................................. 
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     ( الغش أجتنب ) الثاني  الدرس الثانية دةالوح

 السؤال األول: 

 الخطأ خطأ أمام العبارةأمام العبارة الصحيحة وعالمة  أضع عالمة صح 
  :مع تصويب الخطأ

 .(       )   اوفير في تاريخ صالحية المنتج ألكسب ماالأنا بائع أغير  -1

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

 . (  )          طاعة هلل تعالى  أجتهد في دراستي وأتجنب الغش -2

 .نسان الغشاش يحبه هللا تعالى والناس )        (اإل -3

..................................................................... 
 :السؤال الثاني

 
 :مكان النقط فيما يلي أضع الكلمة المناسبة

 (المحبة -الكراهية   –يغش   –) الجهر    
 
 بين الناس ................ الغش ينشر العداوة و-1

 المسلم ال ....................وال يكذب .-2

  تعالى يراقبنا بالسر و .................هللا-3
 القيم واالتجاهات (السؤال الثالث ) 

 " طلب من. زميل. أن  يغش في اإلمتحان "
 صرفه ؟تما رأي. في  -أ

.................................................................. 
 وجه له نصيحة ؟-ب 

.................................................................... 
 أمثلة أخرى للغش . السؤال الرابع : ابحث عن

................................................................................................. 
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 الوحدة الثانية                  (اإليمان بالرسل الدرس الثالث )
 : السؤال األول 

 الخطأ وعالمة خطأ أمام العبارة ضع عالمة صح أمام العبارة الصحيحة
 :مع تصويب الخطأ

 خلق هللا تعالى الرسل من طين )      (. -1

 .........................نؤمن ببعض الرسل  )       (. -2

 من أولو العزم من الرسل سيدنا صالح عليه السالم )    (. -3

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

_____________________________________
 _السؤال الثاني :

 -جابة الصحيحة مما بين القوسين :أختار اإل
 دد الرسل من أولي العزم هو.........................ع-1

 ثمانية ( –خمسة  -تة   س     -)   سبعة    
 هم السالم ..............يمن صفات الرسل عل-2

 جميع ما سبق صحيح ( –الصبر  –األمانة  -) الصدق  

 و سيدنا ............................................... أفضل الرسل ه-3

 موىس (.  –عيىس  –محمد  –) نوح 

 السؤال الثالث : )القيم واالتجاهات (

 "صديقك قال لك ال أصبر عىل الصوم "

ي ذلك  -ا
 ؟ مارأيك ف 

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

ي ضوء فهمك لصفات الرسل . و -ب
 جه له نصيحة ف 

 .................................................................. 
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  (الدرس الرابع )شهر الصيام أهالة                      الوحدة الثاني

 السؤال األول : 

 :مع تصويب الخطأضع عالمة صح أو عالمة خطأ أمام العبارات التالية 

 مون على المساجد في شهر رمضان ويكثرون من تالوة القرآن الكريم )          (يتوافد المسل-1

 .(    شرب أو أكل ناسيا )    نسان في نهار رمضان  ذايبطل صوم اإل-2

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

 ..........................لغ  )      (أ لصوم واجب على الطفل الصغير والباا-3

 السؤال الثاني  -

 :مكان النقط فيما يلي الصحيحة  :أضع الكلمة -

 (سنة    - فرض    -سب  -) االمتناع  

 الناس ..................... ــ من مفسدات الصوم 1

ن طلوع م...................عن الطعام والشراب ..ــالمقصود بالصوم هو 2
 الفجر وحتى غروب الشمس وكل شيء يغضب هللا تعالى .

 لصوم ....................على كل مسلم بالغ عاقل .ا-3

 ) القيم واالتجاهات (: السؤال الثالث 

 أوال ( رأيت أخو. ال يفطر عند سماع أذان المغرب ويصلي                    

 .....................................................................ا رأي. في تصرفه؟م
 ...................تنصحه...............................................وبماذا
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 الدرس الخامس

 

 ة يالوحدة الثان)  سيدنا بالل بن رباح رضى هللا عنه(                         

 السؤال األول:

 ضع عالمة صح أو خطأ أمام العبارات اآلتية :

 إلسالم هو حمزة بن عبد المطلب رضي هللا عنه )      (.اأول مؤذن في -1

 رضي هللا عنه ألنه آمن باهلل تعالى )         (. عذب أمية بن خلف بالال-2

 .( وتركه حرا )       )بالال ( أعتق أبو بكر الصديق رضى هللا عنه -3

 السؤال الثاني :ضع الكلمة المناسبة مكان النقط فيما يلي :

 ( أمية بن خلف -الل بن رباح  ب   -بشيا ح  -) الشام  

 ....................ان بالل بن رباح عبدا ..........ك-1

 ول مؤذن في اإلسالم ...................................أ-2

 سول الكريم سافر بالل بن رباح  لى ..................بعد وفاة الر-3

 السؤال الثالث : ) القيم واالتجاهات (

 .زميل. في الصف يسخر من زميلة ألنه أسود البشرة 

 أبدي رأي. في ذل. ؟ -1

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

 قدم له نصيحة . -2
........................................................ 

....................................................... 
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                                                                                                                                                                                                                                   السادس ) الصديق (الدرس         ةالوحدة الثاني        

 : ـ السؤال األول
  صح مقابل العبارة الصحيحة وعالمة خطأ أمام العبارة الخطأ :عالمة أضع 

 
  . )           ( ـ  من صفات الصديق الصالح األمانة والصدق  1
 (       . )    يه وسلم صديق أبو بكر الصديق رضى هللا عنه النبي صلى هللا عل ـ كان 2
 (        حسن اختيار صديقي فهو الناصح األمين ) أ-3

____________________________________________________ 
 

 ضع الكلمة المناسبة مكان النقط فيما يلي :السؤال الثاني : .
   الهجرة ( –عون  –أبو بكر الصديق  -)السوء  

 
 ................. في................................... بي صلى هللا عليه وسلم الن ق يفـ  ر1
 
 اصي........والمع..................................  يجرني  لى فعل .الصديق  .-2

   السؤال الثالث :) القيم واالتجاهات (
  " طلب من. صديق. أن تلعب معه وال تذهب للصالة في  المسجد "

 ديق. ؟صأبدي رأي. في تصرف -1
.................................................................................. 

 وجه له نصيحة .-2
...........................................................................................               

 

 الكريم يحثنا على حسن اختيار األصدقاء.عن حديث للرسول في االنترنت  السؤال الرابع : ابحث 

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

.......................................................................................................................................
.................................................... 
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 الدرس األول :   )  سورة البروج (                       ة الثالثة   الوحد

 أختار اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين : : األول السؤال

 المقصود )بالبروج ( في قوله تعالى تعالى ) والسماء ذات البروج ( هو -1

 .النجوم ( –      القمر    –الكواكب  .........................................)  

 الضرب(.ب –الحريق    -قتل المل. الظالم المؤمنين ب.........................)  الغرق  -2

 سبب صبر المؤمنون على التعذيب ألنهم .....................  -3

 خططوا للهروب من المل. ( –منوا باهلل تعالى آ -)   خافوا من المل.  
 السؤال الثاني:) القيم واالتجاهات (

 الحيوان . وجدت صديق. ال يطعم المسكين ويعذب 
 ..............................قف ؟..............................لموأبدي رأي. في هذا  ا-1

 وجه له نصيحة في ضوء فهم. لسورة البروج .-2

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

 
 لخلق    ان رس الثاني :حسالد                                 الوحدة الثالثة                       

 السؤال األول :ضع عالمة صح أو عالمة خطأ أمام العبارات اآلتية :

 حسن الخلق سلو. يعبر عن أخالق المسلم وتربيته الحسنة )        (. -1

 . (    )       سوء الخلق يجعل صاحبة مكروها من هللا  تعالى ومحبوبا من الناس  -2

 حسن الخلق يدخل صاحبه الجنة          )           (. -3

________________________________________ 

 السؤال الثاني : القيم واإلتجاهات .

 وجدت زميل. بالصف يسب زميل له .
 ما رأي. في تصرفه ؟-1
......................................................................... 

 وجه له نصيحة .-2
.................................................................................................. 

 ألخالق .كارم االسؤال الثالث : ابحث عن آية قرآنية أو حديثا للرسول الكريم يحث على م
..........................................................................................................
..........................................................................................................

.......................................................................................................... 
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..............................................................................  
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 إليمان بالمالئكة .ا الوحدة الثالثة                                           الدرس الثالث :

_____________________________________________________ 
 .تية بما بين القوسين أكمل العبارات اآل: األول السؤال 
 أعمال (- مون  اين –ون يعص –نور  –)مكرمون  

 وال يأكلون  ........هللاوهم ال ... ....تعالى من نور  ............. خلقهم هللاالمالئكة عباد  -1

 .....................وال يشربون وال ............
 .البشر .....................تراقب المالئكة ....... -2

 

 :تية العبارات اآلخطأ أمام   أوضع عالمة صح  السؤال الثاني : 
 .(     )   طين المالئكة خلقت من  -1

 .(    )   ونستطيع حصرها  د المالئكة كثير  عد -2

 .(    )  المالئكة تسجل أعمال اإل نسان من الخير أو الشر -3

 السؤال الثالث:  القيم واالتجاهات .

 "وجدت جار. اليذهب للصالة في المسجد ويسيء معاملة الجيران "

 .........ذل. ؟............................................... أبدي رأي. في -1

 .........وجه له نصيحة .................................................... -2

................................................................................ 
_____________________________________________________ 

 صوم الوحدة الثالثة                              الدرس الرابع : فضائل ال

 السؤال األول :ضع عالمة صح أو خطأ أمام العبارات التالية .
 ن المغرب أصلي أوال دون أن أشرب الماء والتمر )          (.عند سماع آذا-1
 (.      ال أصوم خوفا من الجوع والعطش   )    -2
 الصبر والتحمل ويريح المعدة )          (. نامن فوائد الصوم يعود -3

 
 "في شهر رمضان يوزع الجيران علىينا الحلوى وأصناف من الطعام "

 .......................؟.................................................رأي. في ذل. ما  -1

 السلو. الطيب .وجه كلمة لجار. الذي يفعل هذا  -2

.......................................................................................... 
 ..............................................عن آية قرأ نية تتحدث عن الصوم  ابحث -3
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 الوحدة الثالثة              الدرس الخامس :صبرا آل ياسر 

 ضع الكلمة المناسبة مكان النقط فيما يلي : 
 الصبر ( –بالل  –ياسر  –سمية  –)  عمار 

 حلى آل ياسر ب .........................والثبات .ت-1
 ول شهداء في اإلسالم ..................وسمية رضي هللا عنهما .أ-2
 ديه .اجر ......................... لى المدينة بعد استشهاد واله-3

 حادث فلم يصبر وجذع " أحد أصدقائ. في" أصيب 
 ......................ما رأي. في تصرفه ؟................................................. -1

 

 .......................وجه له نصيحة ...................................................... -2

 
 
 
 

 مة (الدرس السادس ) أحافظ على الممتلكات العا       الوحدة الثالثة       
 
 

 ح أو خطأ أمام العبارات التالية :ضع عالمة صالسؤال األول : 
 كات العامة ليست ملكي فال أحافظ عليها )               (.لالممت -1

 تشمل الممتلكات العامة المستشفيات والمدارس وغيرها )           (. -2

 الممتلكات العامة واجب ديني ووطني  )               (.المحافظة على  -3

 
______________________________________________ 

 السؤال الثاني : )القيم واالتجاهات .(
 "أنت ذهبت للحديقة فوجدت األوالد يكسرون األلعاب واألشجار "

 ......................................................................ي. في سلوكهم ؟أبدي رأ -1

 .....................وجه لهم نصيحة ...................................................... -2

.................................................................................................. 
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 : من سورة البروج الحفظ والتالوة(                            
 اكتب من قوله تعالى 

بروج)"  ل لى  و السببببببببمبببباء ذات ا تعببببا قولببببه  لى   ...............................

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

..........................................................................................................
 "( ..........بالمؤمنين شهود...............................................................

 
 النجوم (–المطر   -النبات    -"   ) االحديد     ب ( ما معنى " البروج

 

 :أكتب الحديث الشريف -أ  -ثانياً  المهارات العقلية : 
 قال رسول هللا صلى اللع عليه وسلم) ن من خياركم .........................

).............................................................                               
أمام العبارة الخطأ مع تصببببويب  ضببببع عالمة صببببح أمام العبارة الصببببحيحة وعالمة خطأ –ب 

 -الخطأ:
  (.         االيمان )حسن الخلق من -1

 من أعمال المالئكة تسجيل بعض أعمال البشر)     (. -2

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

 )      (.............................. إليمان نؤمن بالمالئكة فقطمن أركان ا-3
................................................................................ 

 جابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة:اختر اإل-ب
 المالئكة عباد مكرمون.................................

 (سبق صحيح جميع ما -4 ال يعصون هللا تعالى  -3    يشربون  ال -ال ينامون       -1) 
 من فوائد الصوم يعودنا ........................-4

 المعصية     ( -5  -الجري      -3النظافة       -2 -الصبر       -1) 
  

 مدرسة المورد  للتعليم األساسي
 الصف الثالث  

 في مادة " ديني حياتي االختبار التدريبي الثاني
 (2022/2021اني )  االسم................................               الفصل الدراسي الث
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 اكتب اثنين من آداب العيد . -5     

1-.....................................         ..2- ..................................... 

 

 
 -:ثالثاً  ) القيم واالتجاهات( -السؤال الثالث :

 ) وجدت أخي. يعذب الطيور والحيوانات (
 ما رأي. في ذل. ؟....................................................................................-أ

 ........................................................................................وجه له نصيحة 
..................................................................................                

 
 

 
 
 
 
 

                                                      
 

                                 
                          

. 
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 اق قسورة اإلنش                          الدرس األول الوحدة الرابعة     

 المهارة وتالوة وفهم 

 ول : ضع عالمة صح أو عالمة خطأ أمام العبارات اآلتية :األال السؤ

 كون بها جبال     )        (يوم القيامة تنبسط األرض وال ت .1

 )        (  دخل الجنة  سيئاتة   أذا زادت حسنات اإلنسان عن .2

 .......................................قطع    )         ( الصالحون أ جرهم من .3

 

 السؤال الثاني : أكمل مكان النقط .
 اق  ب قأقسم اللة تعالي في سورة اإلنش .1

 ..................................و...........................................و
 ......هو.................................. وجزاء الكفارهوؤمنين مجزاء ال .2

 (تجاهات  السؤال الثالث ) القيم واإل

 :ي قال تعال

 "سيَرا  كتابة بيمينة فسوف يحاسب حسابا ي تىمن أوما "فأ

 سميريكذب دائما ويسب () 

 سبب الناس ؟سلوك الكذب وي أبدى رأيك ف .1

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

............................................................................. 
 .نصحية  وجة له .2

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

__________________________________________ 
 

 الذاتي .البحث السؤال الرابع :

 الجنة ونعميها .هل عن آيات قرآنية تتحدث عن أ ابحث في مصحفك

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

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

........................................................................ 
......................................................................... 
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......................................................................................... 
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 الطعام ( لدرس الثاني )  نعمةا-الوحدة الرابعة 
 السؤال األول :

 أكمل مكان النقط فيما يلي :*
 . ..........هللا تعالى فحافظ عليهالطعام من ... -1

 ال ..............بقايا الطعام في سلة المهمالت . -2

 .كينوالمسايجب أن ............ببقايا الطعام على الفقراء  -3

 السؤال الثاني )القيم واالتجاهات (.
 الطعام في سلة المهمالت (.)وجدت جار. يرمي 

 .....ما رأي. في ذل. ؟.................................. -1

............................................................. 
 ..........وجه له نصيحة ..................................... -2

.......................................................... 
انا عن عن آية قرآنية تنه :ابحث في اإلنترنت  الثالث السؤال

 اإلسراف .........................................
.............................................................  

 
 

 لرسل (.الدرس الثالث ) اإليمان با
 كمل الجمل التالية بالكلمة المناسبة:أ-أ
 عيسى(–موسى –محمد –اإليمان –) اإلسالم  

 تب السماوية من أركان .........................اإليمان بالك-1
 الى القرآن الكريم على رسوله................أنزل هللا تع-2
 لتوارة نزلت على نبي هللا ..............ا-3

 الثاني :السؤال 
 ابحث عن معجزة أخرى لرسولنا الكريم محمد واكتبها 

........................................................... 
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 يدين (الوحدة الرابعة        الدرس الرابع          )صالة الع 
مع  :أضع عالمة صح أو خطأ أمام العبارات اآلتية األول السؤال

 تصويب الخطأ :
 ....الفطر بعد عبادة الحج )     ( .................عيد  -1

 العيد األسبوعي للمسلمين هو يوم الجمعة)      ( -2

 .........في صالة العيد تكون الخطبة قبل الصالة )     (...... -3

 السؤال الثاني :
 

 قامة قارن بين صالة العيد وصالة الجمعة من حيث اآلذان واإل
 وعدد الركعات والخطبة.

 
 

 صالة الجمعة صالة العيد المقارنة
   عدد الركعات

   الخطبة
   اآلذان واإلقامة
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 الدرس الخامس        ) أول مدرسة في اإلسالم (
 أكمل الجمل اآلتية .السؤال األول :

..قريش بدأت الدعوة لإلسالم ...............بسبب .......... -1
 .للمسلمين

صفا في األرقم قرب ...............التقع دار األرقم بن أبي  -2
 ............قرب .............المشرفة .

  تخيلالسؤال الثاني : 
 .........؟..........جهرا ماذا كان يحدث لو بدأت الدعوة لإلسالم 

...................................................... 
ا ة تحثهم فيهنفس. من المسلمين األوائل ووجه لهم كلم تخيل

 ......على التمس. بدينهم ..................................
..................................................................... 
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 من الوحدة الرابعة  )آداب العيد (      الدرس السادس 
 اكتب بعضا من آداب العيد من خالل الصورة .

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

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

 
 السؤال الثاني : القيم واالتجاهات .

 وجدت صديقك يوزع على الفقراء ليلة العيد الطعام والمالبس والهدايا.

 تصرفه ؟ ......................................ما رأيك في 

 وجه نصيحة لمن ال يساعد الفقير.

.............................................................. ...... 
 بيك وأمك وإخوتك في يوم العيدتهديها ألالسؤال الثالث : اكتب كلمة 
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 مدرسة المورد للتعليم األساسي                                                    الصف الثالث )تربية  سالمية (

 م(                                   2022-2021الفصل الدراسي الثاني )

  عداد : أ منى المتولي أحمد سمرة .
  شراف مديرة المدرسة : أ مريم المحروقية .
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 الفهرس )موضوعات التربية اإلسالمية (
  األولى الوحدة 

 سورة األعلى الــــــــــدرس األول

 المسلم الحق  الدرس الثانـــــــــى

 االيمان بالرسل الدرس الثالــــــــث

 الخشوع في الصالة  الدرس الرابـــــــــع

 ثبات النبي الكريم  الدرس الخامس

 ترشيد االستهال. الــــــــــدرس السادس

  الوحدة الثانــية

 سورة الطارق الدرس األول

 الغشأجتنب  الدرس الثاني

 

 ( 1اإليمان بالرسل ) الدرس الثالث

 شهر الصيام أهال  الدرس الرابع 

 سيدنا بالل بن رباح رضى هللا عنه الــــــــــدرس الخامس

 الصديق الدرس السادس

 الوحدة الثالثة

 الدرس االول
 سورة البروج 

 

 حسن الخلق الدرس الثاني
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 االيمان بالمالئكة  الدرس الثالث

 فضائل الصيام  الــــــــــدرس الرابع

 صبرا آل ياسر  الوحدة الخامس 

 أحافظ على الممتلكات العامة الدرس السادس

 الوحدة الرابعة

 الدرس االول
 سورة اإلنشقاق 

 الدرس الثاني

 
 نعمة الطعام

 الــــــــــدرس الثالث

 الدرس الرابع 

 االيمان بالكتب السماوية

 صالة العيدين

 باإلسالمسة أول مدر س\الخام الدرس 

 الدرس السادس
 آداب العيد



 

1 

ل السورة  أو الحديثمالسا التاريخ  
 

ع ولي االمر  توق المستوى   

 الدرجة إلى من     
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 دي

  

سم السورة  أو الحديث ا   توقيع ولي االمر   المستوى  
 الدرجة إلى من     
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 عماننا الجميلة األولالمحور 

 أشكال السطح فى بلدى الــــــــــدرس األول

 عالم فى بالدى الدرس الثانـــــــــى

 عيدنا الوطنى الدرس الثالــــــــث

 السياحة والتجارة فى بلدى الدرس الرابـــــــــع

 أحب بالدى المحور الثانى

 معالم من بلدى الــــــــــدرس األول

 أسد البحار العمانى الثانـــــــــىالدرس 

 مناسبة وطنية الدرس الثالــــــــث

 منتجات وطنية الدرس الرابـــــــــع
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