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 ))2اربط الجملة بما يناسبها .

عمر بن الخطاب

* هو أبوحفص

* هو عبد هللا بن أبي قحافة

رضي هللا عنه
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* أول من أرخ بالتأريخ الهجري

* أول العشرة المبشرين بالجنة
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أبوبكر الصديق

* ثاني العشرة المبشرين بالجنة

* أبرز اعماله جمع القرآن الكريم

رضي هللا عنه

 ))3ضع كل عبارة في المكان المناسب.
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انشراح الصدر يكون بالعلم وكثرة
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أقسم هللا في سورة الضحى بـ ......................و.......................إذا سجى.

uc
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من أبرز أعمال أبي بكر الصديق رضي هللا عنه جمع القرآن الكريم  ,توفي وعمره  36سنة.

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

en

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

................................................................................................................................................................................................................. ..........................................
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صلى هللا عليه وسلم

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

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

عدد األنبياء والرسل كثير  .ذكر القرآن منهم  25فقط
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أنا ممتــاز أنا نـاجح إن شاء هللا
مدرسة الشهيد سالم رشيد بالمسيلة
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 ))1أكمل اآلية  34من سورة

...فصلت..

۩ وال تستوي الـحسنة وال السيئة إدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ۩
 ))2اربط الجملة بما يناسبها .
عمر بن الخطاب

* هو أبوحفص

* هو عبد هللا بن أبي قحافة

رضي هللا عنه

* أول من أرخ بالتأريخ الهجري

* أول العشرة المبشرين بالجنة

s

* ثاني العشرة المبشرين بالجنة

m

أبوبكر الصديق

* أبرز اعماله جمع القرآن الكريم

رضي هللا عنه

 ))3ضع كل عبارة في المكان المنايب.
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( الليل  ,الطاعات  ,الصوم  ,الضحى  ,المال)

/e

انشراح الصدر يكون بالعلم وكثرة

 ...الطاعات...
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حكم  ..الصوم ...واجب وركن من أركام االسالم.

أقسم هللا في سورة الضحى بـ  ..الضحى...و ..الليل..إذا سجى.

 ))4صحح الخطأ إن وجد.
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علمنا الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم أن الصدقة ليست بـ ......المال .فقط.

المسلم يؤذي أي إنسان بالقول أو الفعل خطأ

المسلم اليؤذي أي إنسان بالقول أو الفعل
للصدقة نوع واحد فقط وهي الصدقة بالمال .خطأ
للصدقة أنواع كثيرة وهي التبسم في وجه أخيك صدقة  ,االمر بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة  ,واماطة
الحجر عن الطريق ,مساعدة الضرير ............................
مقابلة الحسنة بالسيئة  ,سلوك يدل على العفو خطأ
مقابلة السيئة بالحسنة سلوك يدل على العفو ............................................................................................................
من أبرز أعمال أبي بكر الصديق رضي هللا عنه جمع القرآن الكريم  ,توفي وعمره  36سنة .خطأ
من أبرز أعمال أبي بكر الصديق رضي هللا عنه جمع القرآن الكريم  ,توفي وعمره  63سنة.......
أولو العزم من الرسل عليهم السالم خمسة  :نوح  ,إبراهيم ,صالح  ,عيسى  ,محمد صلى هللا عليه وسلم خطأ
أولو العزم من الرسل عليهم السالم خمسة  :نوح  ,إبراهيم ,موسى  ,عيسى  ,محمد صلى هللا عليه وسلم
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عدد األنبياء والرسل كثير  .ذكر القرآن منهم  25فقط صحيح
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