


                                                                            

    

                                                                                              

   

      

    

 

 اسم الطالب/ه).....................................................( رقم الجلوس................. 
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ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المراجعه  المصححه  الدرجه كتابة  الدرجه رقما  السؤال 

     10 السؤال االول

     20السؤال الثاني

     10السؤال الثالث

 المجموع 

 40من  

    

 

 

ِحيح : اإلجابة الصحيحة لكل مما يلي ار  خت ، أ   10 – 1في الفقرات من        بتظليل الحرف الصَّ

1.  
   عدد أركان اإلسالم هي :.........   

 ستة د خمسة  ج أربعة  ب ثالثة أ

 أعلى مراتب الدين هي ............    .2
الة د اإلحسان  ج اإليمان  ب اإلسالم  أ  الصَّ

3.  
   ............... من عالماتالمحافظة على الصَّالة  

بر  ب اإليمان  أ جاعة  ج الصَّ
َّ
 الرَّحمة  د الش

4.  
 يصوم المسلمون في شهر ............ 

م  د رجب ج رمضان ب شعبان أ  محرَّ

5.  

 : هذا تعريف  ...........  وشره()أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره    

 د اإلحسان  ج اإليمان  ب اإلسالم  أ
حج

ْ
 ال

 

 دراسات إسالميةالمادة: 

 الثالث الصف : 

 ونصف ة ساع الزمن:

 3وراق : عدد األ

 يتبع 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

  اإلدارة العامة للتعلييم
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                                                   (2) 

 

6.  
 المسلم ......... يجُب اْلحج على 

 

 في العمر  أ
ً
ة تين   ب   مرَّ  أربع مرات د ثالث مرات  ج مرَّ

7.  
 الدخول في اإلسالم أوالا هي ............... مفتاح    

الة أ وم  ج إال للا  هال إل ب الصَّ  الحج د الصَّ

8.  
كاة لمستحقيها      وهم ........... تُْدفَُع الزَّ

ساء فقط  ج األطفال فقط  ب  الفقراء واملساكين أ ِ
 
 األغنياء  د الن

9.  
ُه  )هو   

َّ
ك تراُه فإن لْم تكن تراه فإن

َّ
 : هذا تعريف  ...........  يراك(أن تعُبد للا كأن

كاة د اإلحسان  ج اإليمان  ب اإلسالم  أ  الزَّ

10 
 عدد أركان اإليمان هي : ............   

 سبعة د ستة  ج خمسة  ب أربعة  أ

   -: السؤال الثاني 
 

 (  ×)  نضع خاطئة كانت وإذا (  √أ ( أمامك العبارات التالية إذا كانت صحيحة نضع ) 
 ....( ).......              مفتاح دخول االسالم هي الشهادتان                       -1

 )...........(              أول مايحاسب علية العبد يوم القيامه هي الزكاة-2

 أمرنا الرسول علية الصالة والسالم بالتوحيد                  )............(-3

 عددالصلوات املفروصه تسعة                                            )............(-4

 الصالة واجبه على كل مسلم ومسلمه                                )............(-5

 .....( ..).....                عند قضاء الحاجة أستتر عن أنظار الناس .    -6

 ......( ..)....                     ليمنى       عند دخول الخالء أقدم رجلي ا    -7

   ....(..)......                       أجتنب قضاء الحاجة في طريق الناس  .  -8

 ......( ......)                       الحمدلل : من الخالء أقول  لخروجعند ا   -9

 _االستجمار غسل أعضاء الوضوء                                            )...............(10

 

 

 

 ــــــــــــــــــ

20 



                                                                            

 ؟ أكمل ألفراغات التاليه بما يناسبها/ب( 

 

 .........................هو  الركن الثاني من أركان االسالم-1

 .........................هو  الركن الخامس من أركان االسالم-2

 .فيما أمربه ......................................ن محمد رسول هللا ادة أتتضمن شه  -3

 .................... .........أداء الصلوات الخمس المروضه في االوقات المحدده هوأقام.. -4

 عدد ركعات صالة الفجر...................... -5

 الأدخل الحمام بشيئ فيه ................... -6

 .....مسحات منقيات .......الماء بشرط أن يمسح.............يجوز التنظف بشيئ غير   -7

 .....غسل مخرج البول والغائط حتى تزول النجاسه ......................... -8

 من أنواع النجاسات..................................و.............................. -9

  

                                                                                                            

                                                    

ــ  السؤال الثالث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) ب ( : بما يناسبه من ) أ ( أضع الرقم المناسب من العمود     َ(أ 

 

 ؟المناسبضع المصطلح المناسب في المكان  )ب(   /   

 

 (   اإلحسان      _     االستجمار  االسالم    _   _  التيمم      _    شهادة أن ال إله إال هللا)

 

 هللا..................................المعبود بحق اال  -1

 .................................هو ل الماء للوضوء أستخدام التراب بد  -2

ــ            ان تعبد هللا كأنك تراه فأن لم تكن تراه فأنه يراك............................ -3  ــــــــ

 10       النجاسه.......................مسح مخرج البول والغائط بالمناديل حتى تزول  -4

 

 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ) ب (  ) أ ( 
 الصالة  تحدث سعد مع أخيه وهو يقضي حاجته  1

 المرض الشديد               غسل مخرج البول والغائط    2

 المناديل                     مسح مخرج البول والغائط   3

 االستجمار                    من االشياء اللتي يجوز التنظف بها    4

 االستنجاء  من الحاالت اللتي يجوز بها التيمم  5

 اليرد عليه  الشهادتين افضل االعمال بعد   6

 بالتوفيق مع تمنياتي  انتهت األسئلة



                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


