
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/3                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثالث في مادة تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/3islamic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                             

       

                  https://almanahj.com/bh/3islamic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثالث اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade3                   
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        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 أركان اإلسالم 
الصالة ((إقام رسول هللا ، و ا  وأن محمدال إله إال هللا وصوم رمضان ، وإٌتاء الزكاة ، والحج ، شهادة أن ))    

 

 أكمل الحدٌث الشرٌف :

 )) بنً اإلسالم على خمس : ...............................................................

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

 

 

 

 أضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحٌحة:ـ

 _ بنً اإلسالم على أركان  :

_ ست3_ خمس                       2_ ثالث                           1  

 _ركن  األول من أركان اإلسالم 

_ الشهادتان 3_ الزكاة                      2الحج                           _1  

 ٌصلً المسلمون ......... صلوات فً الٌوم واللٌلة .

 1_ خمس                       2_ أربع                           3_ ست

 ٌؤدي المسلم خمس صلوات :

_الفجر و المغرب والعشاء فقط    2جر والظهر والعصر فقط           _ الف1  

_   الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء3  

 الصالة عمود الدٌن من أداها فقد 

_ خاب3_ فاز                        2_ خسر                      1  

 



  معنً إٌتاء الزكاة 

ا معٌناٌ 1 من أموالهم للفقراء.ـ أن ٌعطً األغنٌاء جزء   

ا معٌناٌ من أموالهم لألغنٌاء.2 ـ أن ٌعطً األغنٌاء جزء   

ا معٌناٌ من أموالهم لألغنٌاء3  ـ أن ٌعطً الفقراء جزء   

 ٌصوم المؤمن شهر :

_ شوال3_ رمضان                    2_ شعبان                       1  

 إقام الصالة ٌعنً 

_ أداءها فً أوقاتها3_ رفع الصوت عند أدائها         2          الدعوة إلٌها باإلقامة  _ 1  

 آخر ركن من أركان اإلسالم

_ صوم3_ الزكاة                           2_ الحج إلً بٌت هللا               1  

 ٌكون الحج إلى المسجد

_ النبوي        3_ الحرام                              2_ األقصى                      1  

 

 رتب األركان اإلسالم حسب تسلسله

 )الشهادتان ، الزكاة ، الصالة ، الحج ، صوم (

1      .................... _2        ........................_3  ..................... _  

4      ......................_5...................... _  

 

 



 

 صل كل كلمة فً العمود األول بما ٌناسبها فً العمود الثانً:

 _ الصالة                                      _ واجب مرة واحة فً العمر على المسلم القادر.

شهد  ال اله إال هللا ، وأن محمدا رسول ._ الزكاة                                       _ ا  

 _ الصوم                                      _ عمود الدٌن

 _ الشهادتان                                   _ إعطاء األغنٌاء جزء من أموالهم للفقراء

ب من الفجر إلى غروب الشمس_ الحج                                        _ االمتناع عن الطعام والشر  

 

 أمال الفراغات التالٌة بما ٌناسبها من الكلمات التً بٌن القوسٌن.

 )) الحسد ، مرة ، الناس ، الغنً، البخل ، الفقٌر ((

 

 _ أرسل هللا تعالً سٌدنا محمدا  ) ص ( إلً ....................... جمٌعا .

 _ ٌخرج ...............زكاة ماله .

الزكاة نفس الفقٌر من ....................... وتبعد الغنً من ......................  ._ تطهر   

 _ ٌجب الحج على المسلم ...................فً العمر.

 _ ٌحسن المسلم الصٌام بحاجة ......................... فٌقدم له العون .

 

 

 

 

 

 


