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 ال,+بية اإلسالمية

 

: المسلم يحرص على تنفيذ تعاليم ديننا الحنيف اإلسالم الذي جاء به سيد األنام محمد صلى هللا عليه و سلم ، فيحفظ السند
 .شعائر دينه و سيرة الصحابة و المرسلين شيئا من القرآن و يتحلى بسيرة نبيه و يتعلم 

 
 اقرأ اآلية ثم سطر تحت  اسم السورة المناسبة لها : نقاط   2.5:  التمرين األول

 العاديات -الهمزة  –البينة                              يحسب أن ماله أخلده
 الزلزلة -القارعة  –القدر                    ليلة القدر خير من ألف شهر 

البينة  –الجمعة   -التكاثر               رسول من هللا يتلو صحفا مطهرة 
 الهمزة  –العاديات  –القارعة                            إن اإلنسان لربه لكنود 

 الزلزلة  –الجمعة  –الهمزة                   يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر هللا
 

 ضع صح أو خطأ نقاط   2.5:  التمرين الثاني
 ........جعل هللا تعالى يوم الجمعة عيدا اسبوعيا للمسلمين .....

 ...توزع زكاة الفطر على الفقراء بعد عيد الفطر ...............
 صالة عيد األضحى .............ضحية العيد يكون بعد ألذبح ا
 شروط الدعاء اإلخالص Z تعالى .............من 

 أحمي بيئتي من خالل قطع األشجار و حرقها ...............
 

 سما من أسماء هللا الحسنى مكان النقط ضع إ نقاط 2:  التمرين الثالث
 .: اكرمني بكرمك الواسع يا كريم  مثال

 افتح لي أبواب الخير يا ....................
 رزق الحالل يا .................ارزقني ال

 علمني ما ينفعني يا ...................
 ارحمني برحمتك الواسعة يا ................

 
 اربط بسهم بين شطري الجملة :  نقاط 3:  التمرين الرابع

 غرس األشجار يحمي األرض من                 يرزق الناس بغير حساب
 عبادة نتقرب بها إلى هللا تعالى                                الرزاق             هللا 

 التلوث و الجفاف               الدعاء                                 
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:التمرين األوالتمرين األول mسب أن ماله أخيحسب أن ماله أخلده
ر خير من ألة القدر خير من ألف ش

هللا يتلو صحف من هللا يتلو صحفا مطه
                     كنود لربه لكنود 

ا نودي للصالةوا إذا نودي للصالة من

سبوعيا للمسلعيدا اسبوعيا للمسلمين .mضع صح أوضع صح أو خطأ اط  
د الفطر .....عد عيد الفطر ...........

ألضحى عيد األضحى ...........
...........

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

 مكان النقط سنى مكان النقط 
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