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إعداد األستاذة روان حممد اجملذوب

اإلجابة ُألوُن املربع باللون األخضر إن كانت اإلجابة صحيحة، أما إذا كانت-1
.خاطئة فألونه باللون األمحر

.َزاَر اْلُمَعلُِّم وطالبه ُمْتِحُف اْلَبْحَرْيِن اْلَوَطِنيِّ
(.ُشْكًرا) َمْن ُيَقدُِّم ِلي اْلَمْعُروف َأو اْلُمَساَعَدة َأَقْول َلُه
.نعم اهلل علينا كثرية، فهـي ال تعد وال حتصى

:َأكتُب أو َأرسُم أو َألصُق صوًرا لثالث نعم أنعمها اهلل علينا-2

-:ُأجيب عن األسئلة التالية-3

كيف أشكر اهلل على نعمة اإلسالم؟-أ

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

ن العربي؟ماذا ستفعل لو فزت يف مسابقة حتدي القراءة على مستوى الوط-ب

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

1



 
ُ
ة
َ
ور

ُ
 س

ُ
اث

َ
ك

َّ
رالت

:َأضُع رقم الكلمات التالية بوضع الرقم أمام معناها الصحيح-1

2

أهلاكم

التكاثر

عني اليقني

2

3

.مشاهدة حقيقية1

.شغلكـم

.التباهي بكثر متاع الدنيا

:أمام العبارات التالية)          ( أو خطأ )        ( َأضُع عالمة صح -2
.  ال يندم الكفار على أعماهلم يوم القيامة

.سيسأل اهلل اإلنسان عن نعمه يوم القيامة
.انشغل التاجـر ببيعه عن أداء الصالة املفروضة

-:ٌأكمُل العبارات بالكلمات املناسبـة-3

................................يالقي الناس يوم القيامة -أ 

....................................نعم اهلل تستوجُب منا -ب

..........................من ينشغل عن عبادة اهلل مصريُه -ج

اجلنة النارربهمالشكر

إعداد األستاذة روان حممد اجملذوب



 
ُ
ة
َ
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ُ
 س

ُ
اث

َ
ك

َّ
رالت

ُأكمُل اآليات الكرمية بالكلمة -4
-:ركاتاملناسبة مع مراعاة كتابتها باحل

3

ُرلتََّكاُثٱ َرامَلَقاِبجَلِحيَمٱَكال

..............(2)................ُزْرُتُمَحتَّى(1).................َأْلَهاُكُم
ِعْلَمَتْعَلُموَنَلْوكال(4)تْعَلُموَنَسْوفََكالُثمَّ(3)َتْعَلُموَنَسْوَف

ُثمَّ(7)اْلَيِقنِيَعْيَنَلَتَرُونََّهاُثمَّ(6)..................َلَتَرُونَّ(5)اْلَيِقنِي
(8)..................َعِنَيْوَمِئٍذَلُتسئلن

سورة التكاثر

ِمالنَِّعي

:ُأجيب عما يلي-5
يف السورة؟( كال ) ما سبب تكرار لفظ 

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

َأمسُح الرمز وَأستمُع 
إىل سورِة التكاثر

مِ 
َ

َل
ْ
س ِ

ْ
ةِ اْل

َ
عم

َ
ى ن

َ
ل
َ
.احلمدهلل ع

ًأقرُأ، ثم ُألوُن-6

إعداد األستاذة روان حممد اجملذوب



املسلم اليذم الطعام

4

.احلمدهلل رب العاملني: عنـد البدء بالطعام أقوُل
.عيب الطعام فيه إيذاٌء ملن صنعه

.كان النيب حممد          يذم يف الطعام

:داخل املربع)      ( َأختاُر السلوك الصحيح فقط بوضع إشارة -2

-:ُأكمُل حديث الرسول         بالكلمات املناسبة-3

 عليـه وسـلم   صـلى اهلل النيبُّ ........................... ما : قال رضي اهلل عنه عن أبي هريرة 

أكلـــــــــــه، وإن كرهـــــــــــه .......................... طعاًمـــــــــــا قـــــــــــط ، إن 

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

عاب تركـه اشتهاه

إعداد األستاذة روان حممد اجملذوب

اإلجابة ُألوُن املربع باللون األخضر إن كانت اإلجابة صحيحة، أما إذا كانت-1
.خاطئة فألونه باللون األمحر



املسلم اليذم الطعام

5

.مُأعدُد بعًضا من آداِب الطعا-4 آداب الطعام

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

َأمسُح الرمز   
وُأشاهُد آداب 

بالطعام والشرا

.كأحبُث عن فائدة واحدة من فوائد أكل السم: مهمـة حبثية-5

إعداد األستاذة روان حممد اجملذوب



قصة األقرع واألبرص واألعمى
إعداد األستاذة روان حممد اجملذوب

.ة قطأرسل اهلل تعاىل على الرجال مـََلًكا من مالئكته على هيئ
.هإذا جائين فقرًيا يطلب املساعدة فأهزئه وأرفض مساعدت
.جنح مجيع الرجال يف االختبار الذي اختربهم إياه اهلل

.املسلم يشكر اهلل على النعم

-:َأِصُل الرجال الثالثة بالنعم اليت وهبهم اهلل إياها-2
األبرصاألعمىاألقرع

الشعـر قطيع  
ممن الغن

قطيع  
رمن البق

الصحة 
مةالسلي

قطيع من
اإلبل

البصر

.َأذكُر ما استفدت من قصة األقرع واألعمى واألبرص-3

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

اذا تفعل؟لو رأيُت صديقي يستهزئ على زميله األبرص فم: حل املشكالت-4

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

اإلجابة ُألوُن املربع باللون األخضر إن كانت اإلجابة صحيحة، أما إذا كانت-1
.خاطئة فألونه باللون األمحر

6



7

ور اليت متثلها َأكتُب أمساء األشياء اليت أقسم اهلل بها يف سورِة التني حتت الص-1
-:فيما يأتي

البلد األمني–التني والزيتون -طور سنني  

سورة التني
إعداد األستاذة روان حممد اجملذوب

:َأكِمُل العبارات التالية بالكلمات الصحيحة-2

.صورة.............................. خلق اهلل تعالـى اإلنسان يف -أ  

م ، ويؤمن بأن اهلل أحك...........................................ُيصدق املسلم بيوم -ب

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

............................................يقع جبل الطور يف -ج

...................................يتجه املسلم يف صالته حنو -هـ

أحسن ةالقيام احلاكمنيسيناءةالكعب

مُع  أمسُح الرمز  وَأست
إىل سورِة التني



8

: أفِكـُر-3

مباذا خيتلف اإلنسان عن البقية؟

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

سورة التني
إعداد األستاذة روان حممد اجملذوب

.يتونَأحبُث عن فائدة واحدة من فوائد الز: مهمـة حبثية-4

.َأقرُأ، ثم ألوُن الذكر الذي كان يقوله الرسول           بعد االنتهاء من قراءة سورة التني-5

حـــانك بلى
ْ
ــــب

ُ
س



وات الوضوء
َ
ط

ُ
خ

9

إعداد األستاذة روان حممد اجملذوب

.الصالةالوضوء هو أول عمل يقوم به املسلم قبل 
.الوضوء هو غسل الرأسآخر خطوات 

.ثالث مراتاستنشق املاء واستنثره 

.َأكِمُل العبارات الناقصة من دعاء ما بعد الوضوء-2

.ناملتطهري-حممًدا   -شريك   -التوابني    -اللهم    

أنوأشهدله،.......................الوحدهاهلل،إالإلهالأنأشهد"

اجعلين......................اهلل،رسول...............................

".............................منواجعلين...........................من

َأمسُح الرمز  وُأشاهُد
خطوات الوضوء ثم
َأستمُع إىل دعاء 

الوضوء

اإلجابة ُألوُن املربع باللون األخضر إن كانت اإلجابة صحيحة، أما إذا كانت-1
.خاطئة فألونه باللون األمحر



وات الوضوء
َ
ط

ُ
خ

10

إعداد األستاذة روان حممد اجملذوب

-:8حتى 1ُأرِتُب خطوات الوضوء التالية من -3

توضأ هانــي فغسل رجليه قبل يديه، فهل وضوؤه صحيح؟-4

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



مبطَلت الوضوء

11

إعداد األستاذة روان حممد اجملذوب

:أمام العبارات التالية)          ( أو خطأ )        ( َأضُع عالمة صح -1
.توضأ رامـي، وحينما استيقظ أعاد وضوءه

.تهاتعرضت مرام لإلغماء أثناء صالتها، وعندما أفاقت أكمل
.دخل راشد دورة املياه، ثم صلى من دون أن يتوضأ

-:َأكمُل العبارات التالية بالكلمات الصحيحة فيما يلي-3
املصحف/ الكعبـة / نـــام 

.وأنا غري متوضئ.............................................. ال أمحل -1

.املسلم انتقَض وضوؤه................................... إذا -2

.........................................ُيشرتط الوضوء للطواف حول -3

.كانت مسـر تصلي بدون وضوء ألنها مريضة

ال تبطل الوضوء  ُألوُن األمور اليت تبطل الوضوء باللون الربتقالي، واألمور اليت-2
-:باللون األزرق فيما يلي

خروج الريح
الكــَلم

األكل والشراب
اْلغــماء

َأكمُل قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم -4

...................................................................ال يقبل اهلل صالة أحدكم 

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



األذان
إعداد األستاذة روان حممد اجملذوب

-:يفيما يأت( ب)وما يناسبها من القائمة ( أ) َأِصُل العبارة يف القائمة -1

أ
ينادي املؤذن للصالة يف اليوم

معنى حيَّ على الصالة

أقول عند مساع، حيَّ على الصالة، حيَّ
على الفالح

ب
هللال َحْوَل وال ُقوََّة إال با

ال إله إال اهلل

أقبلوا عليها

مخس مرات

: ملناسبَأكمُل ألفاظ األذان باختياري للفظ الصحيح وَأكتبها يف املكان ا-2

اهلل أكـــــــرب         اهلل أكبـــــر  
اهلل أكـــــــرب         اهلل أكبـــــر  

....................................................أشهد 
....................................................أشهد 

...................................................وأشهــد أن 
...................................................وأشهــد أن 

حـي على الصالة  
................................................................

حي على الفالح 
.....................................................................

اهلل أكـــــــرب         اهلل أكبـــــر
.......................................................................

ال إله إال اهلل

حممًدا رسول اهلل

حي على الصالة

حي على الفالح

12



األذان
إعداد األستاذة روان حممد اجملذوب

:ُأفكـــُر-3

ملاذا اختار النيب صلى اهلل عليه وسلم بالاًل مؤذًنا؟

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

13

-:ت التعذيبحبُث عن املقولِة الشهرية اليت كان يقوهلا بالل حتأ: مهمة حبثية-4



اْلقامـة
إعداد األستاذة روان حممد اجملذوب

-:أختاُر اإلجابة الصحيحة بوضع دائرة عليها-1

................................إقـامــــة الصالة تكــــون •

.قبل األذان-ب.                         بعد األذان-أ

.................................يبدأ اإلمام باإلقامة بقول •

.اهلل أكرب-ب.              حـي على الصالة-أ

...............أن يؤدي الرجال صالة السنة يف املسجد جيلسون يف انتظاربعد•

.الدعاء-الصالة                                 ب-أ

14

:  املناسبَأكمُل ألفاظ اإلقامة باختياري للفظ الصحيح وَأكتبها يف املكان-2

اهلل أكـــــــرب         اهلل أكبـــــر  
اهلل أكـــــــرب         اهلل أكبـــــر  

أشهد أن ال إله إال اهلل 
أشهد حممًدا رسول اهلل

حـي على الصالة  
حي على الفالح 

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

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

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

قد قامت الصالة،

قد قامت الصالة

اهلل أكرب ، اهلل أكرب

ال إله إال اهلل



اْلقامـة
إعداد األستاذة روان حممد اجملذوب

15

-:َأحبُث عن اسم أكرب مسجد يف العامل: مهمة حبثية-4

:  ُأفكـــُر-3

ماذا أفعُل إذا مِسْعُت املؤِذنَّ يؤذن للصالة؟

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



الكريم أحبُث عن اسم أول سورة نزلت يف القرآن: مهمة حبثية-4

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

 الرسول      يف الغار
ُ
تعـبد

إعداد األستاذة روان حممد اجملذوب

16

-:ألّون اسم الغار الذي كان يتعبد فيه الرسول         باللون األصفر-1

غـــــار حراءغـــار ثور

.َأكمُل العبارات التالية بالكلمات الصحيحة-2

.السيدة عائشة/ األصنام / السيدة فاطمة / مكـــة املكرمـــة  

............................................................عاش سيدنا حممد         يف -أ

تعد له الطعام والشراب .................................. كانت زوجة الرسول         -ب

.قبل الذهاب إىل الغار

...............................................................  كان أهل مكـــــة يعبدون -ج

:  ُأفكـــُر-3

ملاذا كـان يذهب الرسول          إىل الغار  ؟

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



-:َأختاُر اإلجابة الصحيحة بوضع دائرة عليها-1

...  ..............................نزل على سيدنا حممد         يف غار حراء ملك امسه •

.جربيل-ب.                                  ميكائيل-أ

........................عندما نزل امللك على سيدنا حممد            كان عمره •

.أربعون عاًما( 40)-ب.                  عشرون عاًما( 20)-أ

.......................خاطب امللــك عليه السالم سيدنا حممد           قائاًل له •

.اكتب-اقرأ                                          ب-أ
....................نزل امللك عليه السالم على سيدنا حممد           يف شهــر •

شعبان-رمضان                                    ب-أ

ول الوحي
ُ
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-:ركاتَأكمُل اآليات الكرمية بالكلمة املناسبة مع مراعاة كتابتها باحل-2

ِمِباْلَقَل َرامَلَقاِباْلَأْكَرُم َخَلَق

ِمْناْلِإْنَساَنَخَلَق(1)..........................الَِّذيَربَِّكِباْسِماْقَرْأ

(3).........................َوَربَُّكاْقَرْأ(2)............................

(5)َيْعَلْمَلْمَمااْلِإْنَساَنَعلََّم(4)............................َعلََّمالَِّذي

َعَلٍق
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:  ُأفكـــُر-3

؟" زملوني، زملوني:"ما معـــنى قول سيدنا حممد         لزوجته خدجيـة-أ

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

د عودته من ماذا فعلت السيدة خدجية رضي اهلل عنها لُتهدئ من خوف النيب         بع-ب

الغار؟

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

.َأقرُأ، ثم ألوُن فائدة القراءة-4

 العقل
ُ
 غذاء

ُ
.القراءة

ة  َأكتُب عنوان قصيت املفضل-5

ليت  داخل غالف الكتاب يف الصورة ا

.أمامي



(1)سورة العلق 
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-:فيما يأتي( ب)مبعناها من القائمة ( أ) َأِصُل الكلمة يف القائمة -1

:أمام العبارات التالية)          ( أو خطأ )        ( ًأضُع عالمة صح -2
.املؤمن يطغى ويتكرب

.حياسب اهلل تعاىل اإلنسان على أعماله
.اإلسالم يدعوا إىل العلم والكتابة

-:َأكمُل العبارات التالية بالكلمات املناسبـة-3

ربــهعلَّمهةالقيام

.ُأقدُم نصيحة لزميلي املهمل يف دراسته-4

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

................................خلق اهلل اإلنسان وكرَّمه و -أ

.......................  ليحاسب يوم .................................... كل إنسان سريجع إىل ب-

أ
علق

علم بالقلم
يطغى

ب
.معلم اإلنسان الكتابة بالقل

.الرجوع يف اآلخرة
.جياوز احلد يف العصيان

.دم جامد
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-:َأضُع  دائرة حول الصورة اليت متثل السجدة-2

راه؟على ماذا يدل الرمز الذي أمامك يف القرآن الكريم، وماذا أفعل عندما أ-4

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

-:َأكمُل العبارات التالية بالكلمات املناسبـة-3

أبو  الصالة
السجودجهل

.جتعـل من العــــبد قريًبا من اهلل.......................... -أ 

............................املؤمــــن يتقرب إىل ربه بكثرة -ب

.م، وحيارب اإلسالصلى اهلل عليه وسلميؤذي الرسول .................................. كان -ج

-:فيما يأتي( ب)مبعناها من القائمة ( أ) َأِصُل الكلمة يف القائمة -1

أ
ةلنسفًعا بالناصي

نادية
الزبانية

ب
.مالئكة العذاب

.أهل جملسه
.لنسحبنه من مقدمـة رأسه
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-:األمحرٌألوُن السلوك الصحيح باللون األخضر والسلوك اخلاطئ باللون-1
.أستأذن عند دخـــول الصف

.ال أستأذن عند دخول غرفة والديَّ
.أنظر من ثقب الباب

.أقُف عن ميني الباب أو مشاله
.أطرق الباب بقوة، وأنادي بصوٍت مرتفع

-:QRمستعيًنا بالكتاب أو بالقصة املوجودة برمز الـ -2
.َأكتُب ثالثة من آداب االستئذان

1-....................................................................
2-....................................................................
3-....................................................................

:ُأوضُح كيف سأتصرف يف كل من احلاالت التالية-3

.من بالباب: إذا قيل لي عند االستئذان-أ

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

.  إذا دققُت اجلرَس ثالَث مراٍت، ومل يردَّ عليَّ أحد-ب

...........................................................................
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-:َأكمُل العبارات بالكلمات املناسبة-2

.............................................يبدأ املسلم بارتداء اللباس بيده -أ

.ووقاًرا بني الناس......................... نظافة امللبس تعطي اإلنسان -ب

.................................يلبس املسلم أمجل الثياب يف يوم اجلمعة ويف -ج

........................................اليلبس الرجال احلرير و -د

الذهبالعيديناليمنياحرتاًما

.  الجيوز للرجال أن يتشبهوا يف لباسهم بالنساء
.جيوز لبس الثياب الضيقة والشفافة

.يسن للمسلم أن يذكر اهلل إذا أراد خلع ثيابه
.قطأحرص على لبس الثياب اجلميلة يف يوم اجلمعة ف

:أمام العبارات التالية)          ( أو خطأ )        ( َأضُع عالمة صح -1

-:َأكمُل دعاء ُلبس الثوب اجلديد مستعيًنا بالكتاب املدرسي-3

خريوخريهأسألككسوتنيه،أنَت،.......................لكاللهم

.....................منبكوأعوذ،...............................

.لهماصنعوشر
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-:َأكتُب ثالث من فوائد اللباس-5

امسح الرمز  وشاهد 
آداب اللباس

 أقدمها ما رأيي بتصرف ناصر وماهي النصيحة اليت-4
: له

ويريد أن  نـاصر ميلك الكثري من املالبس يف خزانته
.مةيتخلص من نصفها عن طريق رميها يف القما

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

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


